
4° svatyně, již kompetentní autorita zřídila jako mezinárodní, národní, nebo diecézní, 

a) o titulární slavnosti, 
b) jedenkrát za rok o dni, který si zvolí sám věřící, 

c) pokaždé, když se účastní společné pouti, která se na tomto místě koná; 

5° farního kostela 

a) o titulární slavnosti (letos máme v děkanském kostele pouť 16.8.!), 

b) o dni 2. srpna, na nějž připadá „porciunkulový“ odpustek; 

6° kostela nebo oltáře o dni jejich posvěcení; 

7° kostela nebo kaple institutu zasvěceného života nebo společnosti apoštolského života o 

dni, kdy se slaví jejich zakladatel. 
§2 Obdobně se uděluje plnomocný odpustek věřícímu, který se o stanoveném dni účastní 

liturgie v některém ze stacionálních chrámů (co jsou to postní „statia“ si řekneme někdy příště 

– o prázdninách není možné skutek vážící se k tomuto odpustku vykonat, takže se nebojte, že 

bychom něco propásli…); pokud takový chrám zbožně navštíví, jedná se o částečný odpustek.  

A pro cestovatele do zahraničí (např. Řím, Neapol, Alexandrie, Sicílie atd., kde lze nalézt 

katakomby - podzemní pohřebiště, která sloužila také jako shromaždiště a místo pro 

bohoslužby prvních křesťanů před „legalizací“ křesťanství v Římské říši) máme ještě další 

paragraf: 

§3 Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který zbožně navštíví křesťanské katakomby. 

Na cestách se jistě hodí ochrana anděla strážného, jehož vzývání je navíc spojeno 

s částečným odpustkem! 

Ustanovení 18 – Modlitba k andělu strážnému 

Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který vzývá svého vlastního anděla strážného 

prostřednictvím právoplatně schválené modlitby (například: Anděle Boží). 

 Anděle Boží, strážce můj,  

 jehož péči mne svěřila Boží dobrota, 
 ty mne osvěcuj, chraň, veď a spravuj. Amen. 

Možností získání odpustků je nepřeberné množství, pokladnice milostí je nevyčerpatelná. 

Nezapomeňme však, že získávání odpustků není nějaký sport či zábava jako sbírání 

turistických známek. Jedná se o úkon zbožnosti, vždy záleží na vnitřní dispozici člověka (snad 

ani nemusíme připomínat, že kromě vykonání výše uvedených skutků musí být splněny známé 
3 základní podmínky - zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce - a vyloučeno 

zalíbení v hříchu) a pokud odpustek věnujeme duším v očistci, jde o veliký akt lásky.  

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

5.7. sv. Cyrila a Metoděje Iz 61,1-3a 2Kor 4,1-2.5-7 Lk 10,1-9 

12.7. 15. v mezidobí Am 7,12-15 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13 

19.7. 16. v mezidobí Jer 23,1-6 Ef 2,13-18 Mk 6,30-34 

26.7. 17. v mezidobí 2Kral 4,42-44 Ef 4,1-6 Jan 6,1-15 

2.8. 18. v mezidobí Ex 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24 Jan 6,24-35 

9.8. 19. v mezidobí 1Kral 19,4-8 Ef 4,30-5,2 Jan 6,41-51 

16.8. 20. v mezidobí Pr 9,1-6 Ef 5,15-20 Jan 6,51-58 

23.8. 21. v mezidobí Joz 24,1-2a.15-17.18b Ef 5,21-32 Jan 6,60-69 

30.8. 22. v mezidobí Dt 4,1-2.6-8 Jak 1,17-18.21b-22.27 Mk 7,1-8.14-15.21-23 
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Drazí bratři a sestry, 

tempus fugit - čas utíká. A i letos utíkal velmi rychle. Školní rok je nenávratně za námi a 

děti mají doma papírové zhodnocení své půlroční snahy a těší se na zasloužené prázdniny. 

Opouštíme nejen školní rok, ale i zajeté koleje své činnosti. Nastává období změn: mění se 

situace, prostředí, činnost a do jisté míry i lidi, se kterými se setkáváme.  

Čas změn je na jednu stranu náročný, na druhou stranu radostný. Pro křesťana je náročné, 

mimo mnoho dalších věcí, udržet si svůj duchovní život, svůj vnitřní řád. Prázdniny jsou 

obdobím určité zkoušky: jsme věrní Bohu nebo prožíváme i “prázdniny od Boha”? Pamatujeme 

na nedělní mši svatou i na místě naší dovolené, snažíme se zjistit a zajistit tyto věci dopředu? 

Vím, kdy a kde se vyzpovídám? Jaký je náš “duchovní plán” na tyto dva měsíce? Snažím se 
dobře využít i prázdninový čas? Jakou dobrou knihu si přečtu? Tyto a mnohé další otázky si 

klademe a snažíme se na ně v Boží přítomnosti odpovědět. 

Změny s sebou nesou nejen určité těžkosti, ale také nové možnosti. Možnosti, které nám 

nabízí Pán k našemu růstu a prohloubení vztahů, nejen s Ním ale i s druhými. Poznáváme nové 

lidi a můžeme (a máme) se o ně zajímat a pomoci jim i na cestě k Bohu. Možná s nimi 

budeme jen krátce, ale i tak můžeme pomoci zasít semínko do srdce druhého. Pán by se 

mohl postarat o spásu každého sám, rychleji a lépe, ale rozhodl se zapojit nás do tohoto 

vykupitelského díla. Bůh s námi počítá a důvěřuje nám! 

 

 

Ať Vás Pán ochraňuje ode všeho zlého a zahrne vás svým nebeským požehnání v tyto 
letní měsíce, + Pavel. 

 

 

 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 

 

O nedělích 5., 12. a 19. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově 

jsou v 8.30 hod. v 10.30 hod. a ve 14.15 hod. v německém jazyce. 

 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto: 
Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.  

      ST, PÁ v 18.00 hod. 

 

Sv. Barbora:  ÚT v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

        

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 5., 12. a 19. července 

v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 

              

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou. 

 

 V neděli 5. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 V sobotu 18. 7. ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Kateřina 

Machovičová a Petr Dušek. 

 

 V neděli 26.7. po mši sv., která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele, bude 
pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá. 

 

V sobotu 25.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 
V neděli 26.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a 

následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

 

 

V neděli 2.8. v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Účast 
přislíbil pan biskup Mons. Pavel Posád. Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele 

nebude. Všichni jste srdečně zváni !!! 

 

 V neděli 2.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli. 

 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 16.8. 
Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Účast přislíbil novokněz P. Mgr. Štěpán Smolen, který 

bude zároveň po mši sv. udílet novokněžské požehnání. Všichni jste srdečně zváni! 

 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně 

upečením koláčků či cukroví a přinesení na děkanství – nejlépe v sobotu 15.8. Pán Bůh Vám 

odměň Vaši pomoc! 

 

 V sobotu 22.8. v 10.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Marie Karabová a 

Jaroslav Vačlena. 

 V sobotu 22.8. ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Lucie Burešová a 

Rudolf Krahulík. 

 

V neděli 23.8. v 11.30 hod. bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  

 

 V pondělí 31.8. budeme při mši sv. v 18.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o 

Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i 

vyučující.  
 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – TIPY NA PRÁZDNINY 

V našem odpustkovém seriálu si dovolujeme čtenářům nabídnout několik tipů, jak využít 

nadcházející čas prázdnin pro získání bohatých Božích milostí. Hned v pondělí 29.6. o 
slavnosti sv. Petra a Pavla je první zajímavá příležitost. 

Ustanovení 14 – Užívání předmětů sloužících náboženským účelům 

§1 Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla 

zbožně užívá nějaký předmět sloužící k náboženským účelům, popsaný v pravidle č.15 

(zobrazení Ukřižovaného nebo kříž, růženec, škapulíř, medailka), požehnaný nejvyšším 

pontifikem nebo biskupem, věřící však musí připojit vyznání víry v jakékoli legitimní podobě. 

Ne každý asi disponuje takovým předmětem, tak je nám v tomto Ustanovení k dispozici 

alespoň odpustek částečný, který se již neváže na Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla: 
§2 Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který zbožně užívá předmětu určeného 

k náboženským účelům požehnaného knězem nebo jáhnem. 

Kdo se o prázdninách chystá na dovolenou do Itálie, nebo na svých prázdninových cestách 

rád navštěvuje památky (myšleno kostely), má nepřeberné možnosti dané Ustanovením 33 – 

Návštěva svatých míst. 

§1 Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se zbožně pomodlí Otčenáš a Věřím během 

návštěvy: 

1° jedné ze čtyř římských patriarchálních bazilik, a to buď při pouti spolu s ostatními 

poutníky, nebo když při návštěvě alespoň vyjádří svoji synovskou oddanost římskému 

pontifikovi; 

2° baziliky menší (basilica minor, jen v ČR jich máme 15 – seznam lehce k nalezení např. na 

wikipedii) 
a) o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, 

b) o titulární slavnosti (tedy pouť; pozor ale na pravidlo P13 – Odpustek vázaný na den 

s určitou liturgickou oslavou se překládá na ten den, na nějž byla legitimně přeložena 

slavnost či liturgická oslava) 

c) o dni 2. srpna, na nějž připadá „porciunkulový“ odpustek (den posvěcení kostela 

Panny Marie Královny Andělů v Assisi, zvané též z Porciunkule – o tomto velmi 

zajímavém odpustku, který si vyprosil sv. František, si řekneme více někdy příště) 

d) jedenkrát za rok o dni, který si zvolí sám věřící; 
3° katedrálního chrámu 

a) o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, 

b) o titulární slavnosti,  

c) o dni liturgické oslavy Stolce svatého Petra, 

d) o dni Posvěcení lateránské baziliky,  

e) o dni 2. srpna, na nějž připadá „porciunkulový“ odpustek; 


