
POVOLÁNÍ SVATÝCH 

Svátky těch, kteří nás předešli na věčnost, jsou příležitostí k mnoha úvahám, ale je jen 

jedna cesta, která tam vede – smrt. Boží slovo nás upozorňuje na potřebu zemřít, abychom měli 

život. Ježíš po slovech o potřebě nesení kříže a jeho následování říká: „Kdo nalezne svůj život, 

ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ (Mt 10,39) 1. listopadu oslavujeme ty, 

kteří ho nalezli, abychom si uvědomili svůj cíl i cestu k němu. 

Snaha co nejvíce si užít, žít sobecky, hledat dobra jen pro svůj život, to vede ke smrti v její 

hrůze, která se týká ztráty věčnosti. Kdo žije po vzoru Krista následováním jeho lásky ke 

druhým, ztrácí své „já“ až natolik, že by mohl s apoštolem Pavlem říci „nežiji už já, ale žije ve 

mně Kristus“ (Gal 2,20).  

Povolání svatých spočívá v dovršení jejich života, který se stal naplněním lásky, která od 

Boha vychází, k němu směřuje a zároveň jej oslavuje. Ve spojení s ním se svatým dostává 

možnosti pomáhat nám (když o to prosíme) na cestě k dovršení tohoto cíle. 

Zdaleka ne každý touží po svatosti. Při nabídce užít si života nebo chtít být svatým si 

člověk pro své dědictví po Adamovi a Evě volí většinou spíše to první, nepřipouštíc si, že by 

mohlo jít o širokou cestu, vedoucí do záhuby (viz Mt 7,13). 

Vezmeme-li tři významná, spolu související slova: svatost, smrt a věčnost, můžeme zjistit, 

že někdo je zesměšňuje, někdo se jich bojí a někdo je připraven přijmout je od Boha jako dar. 

O pohrdání svatostí ve světě netřeba hovořit, je zřejmé. Strach z ní někdy souvisí se 

zesměšňováním nebo z touhy vést život, který jí odporuje. Křesťané jsou povoláni k svatosti 

všedního dne, počínaje malými skutky lásky, a veškerá jejich svatost souvisí s posvěcováním 

od Krista, který vždy byl a je svatý. Proto se vše, co je jeho i v čem působí, může nazvat 

svatým, i církev s hříšníky. Ježíš je přišel povolat a zachránit, osvobozuje je a posvěcuje. Pro 

dosažení svatosti je tedy potřebný dar milosti, touha po ní a otevření se Bohu. 

Můžeme být často i svědky zesměšňování smrti při užívání jejích symbolů (např.lidská 

lebka používaná k zábavě, někdo si z ní udělal i popelník). Někteří při vědomí, že jí zakrátko 

neujdou, z ní mají strach, který dávají najevo. Pro jiné je přijetím Boží vůle. Kristus přišel, aby 

tuto vůli splnil, i když věděl, o jak kruté podstoupení smrti za hříšné lidstvo jde. „Tvá vůle se 

staň Otče, ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ (Lk 22,42) 

Boží vůlí je náš věčný život ve svatosti. Opakem je život v pekle určeném ďáblu a jeho 

pomocníkům. Bude-li na věčnosti dobro a zlo odděleno a s Bohem může setrvávat jen co je 

svaté, moc na výběr nemáme. Věčný život je někdy zesměšňován z obav, jindy ze strachu 

popírán, možná by se dalo říci coby psychická obrana proti přijetí takové skutečnosti. Je však 

nelogická, když mnoho faktů ukazuje na to, že člověk smrtí existenci nekončí. Mnohem 

rozumnější než zavírání očí, je žít tak, abychom věčnost radostně přijali z Boží ruky. Potom i 

my se budeme moci stát příkladem pro všechny, mezi nimiž jsme žili. 

Slavnost Všech svatých by patřilo pojmout i jako dík Bohu za to, co pro naši spásu vykonal 

a stále koná. 

Zdroj: www.catholica.cz 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

1.11. Všichni svatí Zj 7,2-4.9-14 1Jan 3,1-3 Mt 5,1-12a 

8.11. 32. v mezidobí 1Kral 17,10-16 Zid 9,24-28 Mk 12,38-44 

15.11. 33. v mezidobí Dan 12,1-3 Zid 10,11-14.18 Mk 13,24-32 

22.11. Kristus Král Dan 7,13-14 Zj 1,5-8 Jan 18,33b-37 
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115. ČÍSLO                                  Listopad 2015 

Drazí bratři a sestry, 

 i když nám tento měsíc napovídá, že už padá listí a s ním i duše do věčnosti, rád bych se 

zastavil u jiného tématu - události ze závěru minulého měsíce. Ano, jedná se o Národní 

eucharistický kongres, jehož viditelného vrcholu jsme se někteří z nás mohli v Brně účastnit. 

Samotná mše svatá (nechám stranou “liturgický tanec” před ní), průvod a požehnání byly 

nádherné okamžiky, ale nemělo by zůstat jen u okamžiků, které jednu chvíli jsou a po druhém 

oka mžiku už ne. Na slavnostní mši jsme se ve farnosti dlouho připravovali mimo jiné 

modlitbou. A tak jako byla dlouhá příprava před, mělo by být i dlouhé dozrávání trvalých plodů 

poté. 

 Jak víme všichni velmi dobře, eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského 

života (LG 11). Toto je pravda, dokonce krásná pravda, ale jak ji naplňujeme ve svém životě? 

Mohu s radostným srdcem říci, že je pro mě eucharistický Ježíš zdrojem a vrcholem mého 

osobního života? Zdroj, který mi dodává sílu, energii, nebo je pro mě eucharistie jakýmsi 

nedělním doplňkem, který může, ale nemusí být? Jak víme, elektrické spotřebiče bez zdroje 

nefungují, jak funguji já? Uvědomuji si, dokonce i bolestně, když nemohu přijmout Krista v 

eucharistii, nebo je mi to celkem jedno? Jak vážně bereme Pánova slova: Když nebudete jíst 

tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 

život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (Jan 6, 53-54)? Vždyť bez Krista nemůžeme dělat 

nic (srov. Jan 15, 5)! 

 Je eucharistie vrcholem mého vnitřního - duchovního života? Topograficky je vrchol 

nejvyšší bod v krajině. Pokud se chceme na vrchol dostat, musíme vynaložit nějaké úsilí, někdy 

doslova hrdinské. Pokud se podíváme na liturgický prostor, je vyvýšeným místem oltář (z 

latinského altare od altus - vysoký). Jaké úsilí vynakládáme, abychom přišli na tento vrchol? 

Jaká je naše příprava? Je podobná pečlivé a dlouhé přípravě jako u nějakého horolezce, který 

chce zdolat některou osmitisícovku? Příprava na mši není jen ta bezprostřední v kostele krátce 

přede mší, ale především ta delší, tedy od poslední předešlé mše. Jaké dary přináším na pateně 

Bohu Otci? Opravdu jsem na onom mystickém vrcholu, spojen se samotným Bohem? Účastním 

se svatební večeře jako host stojící opodál nebo jako nevěsta čistá, věrná, krásná, vroucí, 

rozechvěná, toužící? 

K radostnému životu z andělského pokrmu Vám žehná,      váš + Pavel 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 

 

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.  

 Ve středu 4.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF. 

 Ve čtvrtek 5.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 6.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

V sobotu 7.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  

v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.  

 V sobotu 7.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově. 

 V neděli 8.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova. 

 

 V pondělí 9.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 12.11. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod. v 

děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude. 

 Ve čtvrtek 12.11. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

V sobotu 14.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta 

s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. 

Floriána.  

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 Ve čtvrtek 19.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 20.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V sobotu 21.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – USTANOVENÍ 29 - ODPUSTKY PRO ZESNULÉ 

Začátek listopadu nás samozřejmě vybízí k získávání plnomocných odpustků pro duše 

v očistci. Jak je uvedeno výše, základem je splnění 3 obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 

přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) a navíc vyloučení zalíbení v jakémkoli hříchu. Ve 

dnech od 1. do 8.11. pak k tomu zbožná návštěva hřbitova a zbožná modlitba (byť jen vnitřní) 

za zesnulé. Ve dnech 1. a 2.11. „stačí“ zbožná návštěva kostela či kaple a modlitba Otčenáš a 

Věřím.  

Ale i kdykoli v průběhu roku můžeme získávat odpustky (pouze) pro duše v očistci. § 2 

ustanovení 29 Enchiridionu říká: 

Uděluje se částečný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který: 

1. zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně za zesnulé; 

2. zbožně recituje chvály nebo nešpory oficia za zesnulé nebo invokaci Odpočinutí věčné. 

Pro Církev trpící, duše v očistci, jsme jedinou nadějí na zkrácení jejich utrpení my, ještě 

putující. A proto se společně modleme: 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočínou v pokoji. 

Amen. 

 

CENAP – PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY 

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a pomoci (CENAP), 

kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách. Pracovnice této 

poradny nabízí klientkám a jejich partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je 

poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. 

Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení 

problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti 

a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí, a proto také 

nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství. Samozřejmě se pracovnice věnují i problematice 

nároků dávek ze státního sociálního systému. Dále řešíme problematiku domácího násilí a 

závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám. 

Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. 

Manželé, kteří touží po miminku, jsou často pod náporem velkého stresu a vlastního 

sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně 

nabízena psychosociální podpora. 

Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém i 

spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti 

setkávají s nepochopením a odmítnutím. U nás naopak nabízíme pomoc a přijetí.  

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje rodičovské 

kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-

přijetí v každodenním životě. 

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, že 

poradkyně vnímají všechny klientovy složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám 

klientů, tak i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám. Naše poradenství je 

směřováno tak, aby klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez podpory 

poradny. 

Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně a i když poradna sídlí v Brně na 

Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a 

telefonického (543 254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je 

zde pro všechny.  

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych 

Vás povzbudila ke kontaktování poradny. 

 

Bc. Milada Lázničková DiS 

www.cenap.cz 


