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Kostel sv. Matouše v Přečaplech skutečně ožil 

V roce 2014 proběhly částečné opravy kostela sv. Matouše v Přečaplech, jejichž výsledek 

si možná někteří z čtenářů Dvojlístku prohlédli při letošní Noci kostelů. Bylo obnoveno statické 

zabezpečení a odvodnění kostela, opraveny části střechy v havarijním stavu, obnoveny veškeré 

okenní otvory, opravena podlaha, zavedena nová elektroinstalace a kostel byl nově vymalován. 

V sobotu 19.9., dva dny před svátkem apoštola a evangelisty sv. Matouše, však kostel 

teprve skutečně ožil – tedy byla v něm sloužena po téměř 50ti letech mše svatá! Na tuto 

památnou událost přišlo přibližně šedesát poutníků z blízka i daleka a za doprovodu „varhan“ a 

zpěvu našeho farního sboru byla na improvizovaném oltáři přinesena nejsvětější oběť. Jelikož 

je interiér kostela zatím úplně prázdný, je třeba poděkovat obci Údlice za zapůjčení lavic, a 

vůbec všem, kdo se na přípravách pouti podíleli. V kostele bylo po mši sv. možno prohlédnout 

si dobové fotografie z archivu paní Sieberové, nechyběly ani poutní koláčky a něco na zahřátí (i 

když počasí přálo a sluníčko pilně svítilo, na přečapelském kopci fouká velmi čerstvý vítr).  

Bohu díky za tuto radostnou událost! Je velkou milostí, že můžeme být svědky postupné 

obnovy kostela a jeho oživení a že se můžeme tohoto procesu přímo účastnit. Proto se těšíme 

na shledanou v kostele sv. Matouše při dalších příležitostech, nejpozději však za rok na pouti! 

 

SV. HEDVIKA SLEZSKÁ 

Dne 16. října si připomínáme sv. Hedviku Slezskou, patronku Slezska, Polska, Berlína, 

Vratislavi, Třebnice a Krakova; vyhnanců z vlasti a snoubenců, ženu, která přijímala Boží vůli 

jako Job. 

Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal 

slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších (přežila 6 

svých dětí), kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v 

dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Její 

srdce bylo zaměřeno na službu Bohu a to se projevovalo od začátku jejího pobytu na dvoře 

manželova otce. Rychle se naučila polskému jazyku a začala se na vratislavském dvoře starat o 

aktivně žité křesťanství. Vedla dvořany ke zbožnosti a ctnostnému životu. Ovlivňovala je 

příkladem pokory, kajícnosti a pozornosti k potřebám druhých.  

Se svým manželem, kterého přitáhla od zábav a hlučných slavností ke zbožnosti, zakládala 

chrámy a kláštery. Manželé se upřímně milovali a v síle lásky se Hedvice dařilo zušlechťovat 

Jindřichovo srdce, nabádat ho ke skutkům milosrdné lásky a mírnit jeho bojechtivost. Mezi 

chrámy a kláštery, které spolu založili, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala po 

Jindřichově smrti r. 1238 cisterciačkou a po své smrti zde byla i pohřbena. 

Zdroj: www.catholica.cz 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

4.10. 27. v mezidobí Gn 2,18-24 Zid 2,9-11 Mk 10,2-16 

11.10. 28. v mezidobí Mdr 7,7-11 Zid 4,12-13 Mk 10,17-30 

18.10. 29. v mezidobí Iz 53,10-11 Zid 4,14-16 Mk 10,35-45 

25.10. 30. v mezidobí Jer 31,7-9 Zid 5,1-6 Mk 10,46-52 
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114. ČÍSLO                                  Říjen 2015 

Drazí bratři a sestry, 

léto je za námi, podzim je tu v plné síle a dny v našem životě ubíhají radostně, někdy také 

zběsile, dál k vytouženému cíli. Cesta je různě krátká nebo dlouhá, vždy je však těžká i krásná 

zároveň. A tak během našeho putování rokem nám naše matka církev z jasného důvodu 

připomíná a zasvěcuje některé dny naší společné Matce. Někdo by mohl říci, že těch dnů není 

málo, pokud však milujeme mocnou Pannu, je těch dnů málo. Naše láska v nás rozněcuje 

touhu, aby těch radostných dnů bylo více. A toto zbožné přání se naplňuje pomocí oktávů před 

důležitými Mariánskými slavnostmi. Ale i tak zůstává naše touha stále nenaplněna, a proto 

zasvěcujeme Panně Marii celý měsíc! A kdyby jeden, ale rovnou dva! A do jednoho z nich 

jsme před několika dny vkročili. 

Láska k naší Matce se projevuje různými způsoby a již ve středověku byl například zvyk 

zdobit obrazy Panny Marie růžemi. Ona sama je dokonce nazývána Rosa Mystica - růže 

tajemná, symbol bolestné radosti a krásy. A toto zdobení růžovými věnci dalo jméno 

nejslavnější mariánské pobožnosti: v latině je totiž tento růžový věnec označován jako 

rosarium. Každý růženec tedy vyjadřuje naši chválu, díky, prosby, odčiňování, jedním slovem 

lásku. Tak jako zamilovaní si říkají stále dokola stejná slova a nikdy je neomrzí, i my 

opakujeme stále znova Andělské pozdravení. Zároveň během této modlitby zalétá naše srdce k 

tajemství, které se vyvěrá ze života naší Matky a jejího Syna. Díváme se pohledem Panny 

Marie na důležité okamžiky lidských dějin, v jejichž středu je Ježíš a jeho velikonoční 

tajemství. 

Této modlitbě je věnována dokonce jedna liturgická památka: Památka Panny Marie 

Růžencové. Tento svátek ustanovil svatý Pius V. po vítězství v bitvě u Lepanta 7. října 1571. 

Tato bitva se neodehrávala nejen na samotném bojišti, ale po celém křesťanském světě právě 

modlitbou růžence, ke které papež vybízel. Do té doby bylo loďstvo Osmanské říše neporažené 

a křesťanská víra byla ohrožována válečnou rozpínavostí islámu. Zázračné vítězství početně 

slabší Svaté ligy připisoval Svatý otec přímluvě Panny Marie. Tak se stal růženec mocnou 

zbraní vítězství nad nepřáteli svaté římské církve a křesťanské vlasti. Možná je na čase znovu 

oprášit nejen růženec, ale i úmysl ochrany křesťanského světa před vnitřním i vnějším 

http://www.farnostchomutov.cz/


nepřítelem. (Upřesnění pro čtenáře, který čte mezi řádky: vnějším nepřítelem nejsou 

muslimové, ale Islám.) Neboť jak víme, Nepřítel nikdy nespí. Obraťme se tedy na Pomocnici 

křesťanů: Auxilium christianorum, ora pro nobis!  

 

Aby Váš duchovní boj byl korunován vítězstvím, požehnej Vás všemohoucí Bůh, Otec i 

Syn + i Duch svatý. Váš otec Pavel. 

 

STANE SE 

 

Bohoslužby v Chomutově: 

  Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.  

        ST, PÁ v 18.00 hod.     

        NE v 8 hod. a v 10 hod. 

 

  Sv. Barbora:  ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod. 

       NE v 18.00 hod. 

 

Droužkovice: NE v 11.15 hod.                   Údlice: ČT v 17.00 hod. a v NE v 8.30 hod. 

 

 V neděli 4.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 5.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve středu 7.10. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF. 

 V pátek 9.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V sobotu 10.10. v 11.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Tereza Tancošová a 

Dalibor Bartko. 

 V neděli 11.10. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova. 

 

 Ve čtvrtek 15.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 17.10. odjíždíme od divadla ve 4.30 hod. na Eucharistický kongres do Brna, který 

vrcholí slavnostní mší svatou a průvodem. Přihlaste se prosím v kostele. 

 

 V pondělí 19.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 V pátek 23.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 

 Ve středu 28.10. o státním svátku bude mše sv. v děkanském kostele pouze v 8.00 hod a 

mše sv. v kostele sv. Barbory bude v 18.00 hod. 

 

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči 

našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě 

plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí 

svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva 

hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé 

za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání 

víry.) 

 V neděli 1.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 2.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých. 

 V pondělí 2.11. v 18.00 hod. bude v děkanském kostele také mše sv.  

 

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou 

z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní platnost. 

 

Výuka náboženství na děkanství. Prosíme přihlaste ještě své děti a mládež k výuce 

náboženství, pokud jste tak ještě neučinili. Děkujeme všem, kteří své děti přihlásili k výuce. 

 

    PO  16.00 hod.            5. - 7. třída ZŠ 

    ÚT  16.15 hod.       1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.15 hod.    8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci  

 

ROZVRH JE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH. 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – I. USTANOVENÍ 

 

Enchiridion nám předkládá „…čtyři ustanovení odpustků, které věřícího vybízejí k tomu, 

aby úkony, jimiž je vyplněn jeho každodenní život, pronikal křesťanským duchem a aby ve 

svém běžném jednání usiloval o dokonalost lásky.“ (Předmluva, bod 1.) 

 

I. Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který při naplňování svých povinností a při 

snášení těžkostí života s pokornou důvěrou pozvedá mysl k Bohu a připojuje k tomu, byť 

jen ve svém nitru, nějakou zbožnou invokaci. 

Toto první ustanovení vede věřící k tomu, aby naplňovali Pánův příkaz: „Je třeba stále se 

modlit a neochabovat,“ a zároveň k tomu, aby konali své povinnosti takovým způsobem, že 

přitom uchovají a prohloubí svoje sjednocení s Kristem. 

Záměr, který sleduje církev udělením tohoto druhu odpustků, se jedinečným způsobem 

odráží v následujících úryvcích Písma svatého: 

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení.“ Mt 26,41 

„V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.“ Řím 12,12 

„Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě.“ 1 Kor 10,31 

„Při každé příležitosti proste a modlete se, jak to vnuká Duch. Buďte v tom velmi bdělí a 

vytrvale se modlete za všechny křesťany.“ Ef 6,18 

„Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše Krista a skrze něho 

děkujte Bohu Otci.“ Kol 3,17 

„Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“ 1 Sol 5,17-18 

Pro inspiraci ještě uvedeme z nepřeberného množství několik zbožných invokací, kterým 

se budeme podrobněji věnovat v některém dalším dílu našeho seriálu: 

Buď pochválen Ježíš Kristus - Věřím v Tebe, Pane – Buď vůle Tvá – Jak se Bohu líbí – Dej 

mi sílu – Smiluj se nade mnou – Sláva na výsostech Bohu – Zdrávas, Maria – Buď pozdraven 

kříži, jediná naděje – Ježíši, Maria, Josefe – Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem 

– Pouč mě, abych konal tvou vůli, vždyť ty jsi můj Bůh – Srdce Ježíšovo, pro tebe všechno – 

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás… 


