
si jako vítěz sedá anděl. Kámen se stává znamením vítězství života nad smrtí. Připomíná 

nám, že se na nás stal zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát. Možná jsme 

přemýšleli a v mnoha rozhovorech jsme se pokoušeli osvobodit se od tíhy kamene, ale nebylo 

to k ničemu. Najednou však vstupuje do našeho života anděl a aniž bychom tušili, jaký proces v 

nás probíhá, je kámen odvalen a my zase cítíme život. 

Mnozí lidé mají srdce z kamene. Natolik se uzavřeli citům, že jejich srdce ztvrdlo na 

kámen. Jsou chladní, stranou života. Za kamenem, který uzavírá hrob, tlí mrtvola. V příběhu o 

Lazarovi symbolizuje kámen na jeho hrobě absenci vztahů. Kdo leží za kamenem, ztratil vazby 

k lidem. Ježíšova láska proniká i kamenem. Je tak silná, že i skrze něj znovu probouzí přátelský 

vztah. Sahá až do hrobu. 

V příběhu o Lazarovi zasahuje Ježíšova láska Lazarovo mrtvé srdce a probouzí ho k 

novému životu. V Ježíšově vzkříšení posílá Otcova láska anděla, aby odvalil kámen. Otcova 

láska proniká až do temnoty smrti. Otcova láska Syna probouzí. Patří ale i nám. Otec pošle 

svého anděla i k nám, když se uzavřeme v hrobě svého strachu a strnulosti. Jeho láska odvalí 

kámen, který nás pevně drží v hrobu, a probudí nás k novému životu. 

Anselm Grün 

Z knihy Tajemství velikonoční radosti 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

27.3. Zmrtvýchvstání Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 Jan 20,1-9 

3.4. 2. velikonoční Sk 5,12-16 Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Jan 20,19-31 

10.4. 3. velikonoční Sk 5,27b-32.40b-41 Zj 5,11-14 Jan 21,1-19 

17.4. 4. velikonoční Sk 13,14.43-52 Zj 7,9.14b-17 Jan 10,27-30 

24.4. 5. velikonoční Sk 14,21b-27 Zj 21,1-5a Jan 13,31-33a.34-35 

 

 

Milí farníci, slavíme společně největší křesťanské svátky a to mne vede také k vděčnému 

zamyšlení a poděkování. Obdrželi jsme skrze víru a svátosti největší dar - život věčný. Stali 

jsme se skrze Kristovu oběť křesťany. Uvědomuji si tuto velikou výsadu v našem světě. I v 

našem městě, kde jsme v menšině, ale to vůbec neubírá na tom, abychom mohli být a byli 

kvalitní rodinou Božích dětí. A raduji se z toho, že můžeme spolu prožívat společenství 

porozumění, přátelství a pomoci. Že je zde navzdory tendencím doby hezká řádka lidí, kteří 

nehledí jen na své dobro, ale na dobro společné, že je tu vždy někdo, kdo se z lásky k Bohu ujme 

potřebných záležitostí, modlitby, úklidu, služby u oltáře, sboru či nezištné pomoci i v 

ekonomických, právních věcech. Kdo vezme ze "svého" času a věnuje jej druhým v různém 

ohledu. A tím také utužuje a posiluje naší chomutovskou křesťanskou rodinu. 

Přeji Vám všem zakoušení této velikosti Boží lásky, která neváhala pro nás lidi sestoupit na 

zem a dokonce se nechat přibít na kříž. Je naším bohatstvím, které ovšem roste tím, že se s ním 

dělíme. 

 S vděčností za každého z Vás Vám ze srdce žehnám 

a radost z Kristova zmrtvýchvstání přeji 

 

P. Alois 
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Drazí bratři a sestry, 

v nejposvátnější noc, která je zasvěcena Pánu, ve chvíli kdy držíme svíce v rukou, abychom 

očekávali Pána, až znovu přijde a aby nás nalezl, jak bdíme, a přivedl nás k svému stolu, 

uslyšíme i tato slova: 

My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí: Neboť křtem jsme byli spolu s 

Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto nyní vykonejme to, nač 

jsme se čtyřicet dní připravovali, a obnovme své křestní vyznání: Zřekněme se ducha zla a 

vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho 

svaté církvi. 

Tato slova v nás mohou vyvolat i palčivou bolest krvácejícího srdce. Naslouchejme 

pozorně: vykonejme to, nač jsme se čtyřicet dní připravovali. Na co jsem se čtyřicet dní 

připravoval já? Jak jsem bojoval? Jaké bylo moje pokání, mé sebezápory? Jaká byla má 

modlitba, čtení Písma svatého? Jak jsem naléhal na Pána? Pokud mě postní doba nic nestála, 

nemohu očekávat, že za něco bude stát mé ponoření do slaveného velikonočního tajemství. 

Využijme dobře poslední dny požehnané postní doby, využijme až do krajnosti dny svatého 

týdne, do kterého nyní vstupujeme: stojí to za to, moji drazí, opakuji: stojí to za to! 

Po té, co jsme, ty i já, vykonali krátký úkon lítosti, zaměřme svou pozornost na to, na co že 

jsme se to vlastně měli připravovat: na obnovení svého křestního vyznání! Zapomeňme rychle 

na formální odpověď typu: 3 x ano, 3 x věřím - a jde se dál. Poslouchej pozorně: Chceš tedy žít 

ve svobodě dětí Božích, a zříkáš se proto hříchu? Chceš, aby tě nikdy hřích neovládl, a zříkáš 

se proto všeho, co k němu láká? Zříkáš se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? 

Uvědom si tedy ty, a já také, kdy, kde, komu a co odpovídáš. Odpovídáš v té nejposvátnější 

noci, není svatější noci, než je tato. Jsi v chrámě, v domě, kde sídlí samotný Bůh. Odpovídáš 

jemu, kněz je jen prostředník, odpovídáš Bohu! Uvědom si, co Všemohoucímu říkáš a co to 

znamená v tvém každodenním životě! Přečti si znovu otázky, na které budeš odpovídat, 

přemýšlej o nich. 

Pokud budeš upřímný, ucítíš bolest ducha. Ta bolest se však promění v pevné odhodlání, v 

ohromnou synovskou důvěru v Otce, ještě vroucnější lásku k Ježíši a v neohraničenou touhu 

Ducha. Pak budeš radostně vychutnávat ona slova věřím, které vyjadřují tep tvého srdce, které 

jsou tvým opravdovým životem. Nezapomeň, že máš účast na Kristově vítězství nad smrtí - 

http://www.farnostchomutov.cz/


ano, ty! Byl jsi křtem spolu s Kristem pohřben - ano, ty! S Kristem jsi vstal k novému životu - 

ano, ty! Tak tedy vstaň, žij tímto novým životem, Božím životem! 

K radosti Velikonočního Tajemství Vám žehná, 

Váš + Pavel. 

STANE SE 

 

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do 

Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují 

Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V 

liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná 

palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, 

dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a 

smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté. 
 

V pondělí 21.3. od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit 

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv. 

V úterý 22.3. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření od 16.00 hod. 

 Ve čtvrtek 24.3. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích, tzv. MISSA 

CHRISMATIS. V tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých 

farností požehnané oleje z této mše svaté. 

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:  

  

 Na Zelený čtvrtek 24.3. v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svát. kněžství. 

 Na Velký pátek v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském kostele.  

 Na Velký pátek 25.3. obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství. 

 Na Bílou sobotu 26.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. 

Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.  

 Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte vzít 

s sebou zvonečky!!! :-) 

POZOR!!! ZE SOBOTY NA NEDĚLI SE MĚNÍ ZIMNÍ ČAS NA LETNÍ!!! 

 V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 

10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod. 

 V neděli 27.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. 

u sv. Barbory. 

 V úterý 29.3. při mši sv. v 17.00 hod. u sv. Barbory bude též udílena svát. nemocných. 

 V pátek 1.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci a ministranti. 

V sobotu 2.4. 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 2.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.   

Začátek pochodu je ve 14 hodin, Klárov (stanice metra Malostranská). Podrobnosti na plakátku 

v kostele. 

 V sobotu 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 3.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 4.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 V pondělí 4.4. v 18.00 hod. bude v děkanském kostele také mše sv. Protože je 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Pamatujte, prosím, na účast na mši sv. 

 Ve čtvrtek 7.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V neděli 10.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 Ve čtvrtek 14.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 15.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci a ministranti. 

  V sobotu 16.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

 V pondělí 18.4. v 9.00 hod. bude česko-německá mše sv. v děkanském kostele při 

příležitosti přípravného setkání květnovských poutí, proto mše sv. ráno nebude. 

 V pondělí v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 21.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 23.4. v 15.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Pavlína Tancošová a 

František Ištok. 
 

OPRAVA VARHAN DĚKANSKÉHO KOSTELA 

Od roku 2014 až do současné doby probíhá v našem děkanském kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Chomutově celková oprava varhan a kůru. Náklady na samotné restaurování 

nástroje jsou vyčísleny na 1.679.825 Kč a náklady na ostatní práce spojené s opravou kůru činí 

přes 176 tis. Celá tato oprava je hrazena samotnou farností (tj., nemáme žádnou dotaci), a proto 

pomůže každý dar, který kdokoli poskytne. Do dnešního dne bylo od dárců (farníků) získáno 

193.400 Kč, Pán Bůh Vám všem zaplať! 

Větší část nákladů za opravu se podařilo uhradit z majetko-právního narovnání mezi státem 

a církví, zbývá však stále ještě doplatit něco přes 400 tis. korun. Přispět můžeme hned několika 

způsoby. Buď hotově při účelové sbírce každou třetí neděli v měsíci, nebo je možno poslat 

darovanou částku přímo na účet naší farnosti č. 9070471001/5500, jako variabilní symbol 

prosím uveďte 7777. V případě zájmu lze na faře požádat o potvrzení daru pro daňové účely. 

Restaurované varhany již brzy přispějí ke kráse slavení liturgie. Uvědomme si, že kostel 

patří nám farníkům a na nás je tedy přispívat modlitbou, finančně, i vlastní prací na jeho údržbu 

a zvelebování.                         st 

KÁMEN, KTERÝ BRÁNÍ ŽIVOTU (MT 28,2) 

Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, jež nám brání žít. Mnozí znají pocit, že na 

nich leží kámen a nenechává je žít. Možná jde o balast minulosti, o mnohá zranění a rány, které 

nám znemožňují vstát a jít svou cestou. I obavy nás mohou ochromovat. Někdy nás jako kámen 

na srdci tíží budoucí události: máme strach z nějakého rozhovoru, zkoušky, těžké operace. 

Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají nad námi moc a v jejich blízkosti nemůžeme volně 

dýchat. Omezují nás. Blokují nás. Nechováme se tak, jací skutečně jsme. 

Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a odvalil kámen. Břemeno, které nám brání v 

životu, je odvaleno. Zase můžeme volně dýchat. Najednou už jej necítíme – na odvalený kámen 


