
střelné modlitby); používat “lidské techniky”: zdravit pohledem obrazy Panny Marie, 

“přepadávat” svatostánek, zdravit anděle strážné druhých lidí atd. 

Mezi plody Boží přítomnosti patří: klid, pokoj (stane se, co se stane, Bůh to vše ví a 

předvídá nebo připouští); láska (dobře se chovat k lidem, nenechat se ovlivnit špatným 

charakterem, špatnou náladou, hádkami). 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – ČTYŘI USTANOVENÍ OBECNĚJŠÍHO RÁZU – USTANOVENÍ IV. 

IV. Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který ve specifických podmínkách 

každodenního života dobrovolně vydává před druhými svědectví víry. 

Toto ustanovení povzbuzuje křesťany k tomu, aby otevřeně vyznávali vlastní víru před 

ostatními lidmi, a to pro Boží oslavu a kvůli budování církve. 

Svatý Augustin napsal: „Tvé Vyznání víry ať je pro tebe jakoby zrcadlem. Pohlížej v něm 

na sebe, abys viděl, zda opravdu věříš tomu, co vyznáváš, že věříš, a každého dne se raduj ze 

své víry.“ Tak bude náš každodenní křesťanský život jako „Amen“, kterým se uzavírá „Krédo“ 

našeho křestního vyznání víry. 

„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“  

                       Mt 10,32 

„Budete mými svědky.“                Sk 1,8  

„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. … Apoštolové vydávali s velkou působivostí 

svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich všech spočívala velká milost.“  Sk 4,32-33 

„O vaší víře se mluví s pochvalou po celém světě.“        Řím 1,8 

„Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 

budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.“ Řím 10,9-10 

„Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil 

před mnoha svědky slavnostní vyznání.“            1 Tim 6,12 

„Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána.“        2 Tim 1,8 

„Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.“   1 Jan 4,15 

 

„Nestačí však, aby byl křesťanský lid v některém národě přítomen a organizován, ani 

nestačí, aby apoštoloval příkladem. Ustavuje se a je přítomen k tomu, aby svým nekřesťanským 

spoluobčanům hlásal Krista slovem i skutkem a pomáhal jim k plnému přijetí Krista.“ 

          Ad gentes, 15 (dekret Druhého vatikánského koncilu) 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

1.5. 6. velikonoční Sk 15,1-2.22-29 Zj 21,10-14.22-23 Jan 14,23-29 

8.5. 7. velikonoční Sk 7,55-60 Zj 22,12-14.16-17.20 Jan 17,20-26 

15.5. Seslání Ducha sv. Sk 2,1-11 1Kor 12,3b-7.12-13 Jan 20,19-23 

22.5. Nejsvětější Trojice Pr 8,22-31 Rim 5,1-5 Jan 16,12-15 

29.5. 9. v mezidobí 1Kral 8,41-43 Gal 1,1-2.6-10 Lk 7,1-1 
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Drazí bratři a sestry, 

měsíc květen, respektive jeho první den, nás každý rok uvádí do mnoha skutečností. V 

chrámech Božích můžete spatřit věřící, kteří netrpělivě čekají na tento den, aby radostně 

vyjádřili svou lásku k Panně Marii. I my se k nim připojíme.  

Světská společnost spojuje tento den se svátkem zamilovaných. To je svátek trochu 

zvláštní: abyste ho mohli světsky řádně oslavit, musíte najít jeden konkrétní druh stromu, musí 

být zrovna v květu a pak musíte mít ještě jednu drobnou maličkost. Pokud nenajdete strom, 

nebo vám počasí ten rok nepřálo, nebo vám schází ona maličkost, tak máte smůlu a na reparát 

si musíte rok počkat. A to vůbec nezmiňuji smysl nebo dopad takto pojatého svátku. 

Pokud se posuneme na vyšší úroveň, dostaneme se na úroveň přímo státní. Ten den se různí 

politikové předhánějí v různých proslovech, jejichž různě kvalitní obsah z naší mysli odchází 

podobně rychle, jako do ní vnikl. Inu, jedním uchem dovnitř, druhým ven. Což mi trochu 

připomíná nedělní kázání (v obojím).  

Dále je zajímavé, že tento svátek práce oslavujeme tím, že nepracujeme. Pokud opustíme 

Chicago roku 1886 a proklestíme si cestu přes komunisty, anarchisty, nacisty a další jim 

podobné, můžeme vystoupit přímo na tu úroveň nejvyšší: na úroveň Boží. Ano, mám na mysli 

svátek sv. Josefa, dělníka. A tak se od méně důležitých věcí světských dostáváme k důležité 

skutečnosti duchovní. 

Ještě bych rád upozornil, že slovo práce používám v jeho širokém významu a ne ve 

významu zaměstnání. Je totiž mnoho zaměstnaných, kteří nepracují (a dokonce přes to, nebo 

právě za to, dostávají plat), a naopak mnoho nezaměstnaných, kteří velmi tvrdě pracují. 

Ohledně práce, a to i mezi věřícími, koluje mnoho falešných představ. Zmíním pár 

základních pravd: Člověk byl stvořen, aby pracoval (sic!). Prací se podílíme na tvůrčí činnosti 

Boží. Práce není Božím trestem, ale Božím darem (trestem je únava spojená s prací). Práce je 

spojena s radostí. Práce je nejen vykoupená, ale i vykupitelská. Všechny tato základní pravdy 

mají hluboký teologický a antropologický význam. 

Co z toho konkrétně vyplývá pro můj duchovní život? Že bez práce nejsou nejen koláče, ale 

také svatost. Opakuji: bez práce není svatost! Není možné být svatý bez práce. Svatost “jde” 

přes práci. Posvěcení, které je Boží vůlí a Božím darem, není odtrženo od člověka, ale vyžaduje 

jeho spolupráci.  

http://www.farnostchomutov.cz/


Člověk posvěcuje práci, posvěcuje se prací a posvěcuje svět prací. Člověk posvěcuje práci, 

když ji dělá dobře (lidské hledisko - technická schopnost, dokonalost, studium…) a má dobrý 

úmysl (nadpřirozené hledisko - z lásky, pro Boha, pro druhé). Posvěcuje sebe, protože roste v 

ctnostech a protože má podíl na Boží tvůrčí činnosti. Posvěcuje svět, protože ji přináší jako 

oběť na pateně při mši svaté: připojuje ji k oběti Božího Syna Bohu Otci v Duchu svatém. A 

posvěcuje svět také skrze apoštolát, který uskutečňuje při práci.  

Práce je spojena s láskou: práce se rodí z lásky, vyjadřuje lásku a podřizuje se lásce. Je třeba 

najít Boha v práci a poznávat ho také skrze práci. 

Mohli bychom v úvahách o práci pokračovat dál, ale myslím, že máme naloženo až příliš. 

Snažme se alespoň z části proniknout do tohoto Božího tajemství. Sv. Josef nám může být 

dobrým průvodcem. 

 

K práci na Vaší svatosti skrze práci, Vám žehná + Pavel. 

 

STANE SE 

 

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem 

katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné 

účasti bychom Vás rádi povzbudili.  

 V neděli 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni 

jste srdečně zváni!! 

 

 V pondělí 2.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství.  

Ve čtvrtek 5.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V děkanském kostele bude ranní mše 

sv.  v 7.15 hod. a také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše 

svaté.  

Zároveň bude v naší farnosti probíhat EUCHARISTICKÝ DEN s celodenním výstavem 

Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod. – 17.55 hod. 

 

V sobotu 7.5. v 10 hod. jste zváni na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže 

na návsi a pokračuje se za modlitby sv. růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá a 

udíleno novokněžské požehnání od novokněze P. Mgr. Víta Machka. 

 V neděli 8.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u 

Chomutova.  

 V neděli 8.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. FLORIÁNA v Lidni. 

Všichni jste srdečně zváni! 

 

 Ve čtvrtek 12.5. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 13.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 

V pondělí 16.5. o svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, bude slavnostní 

mše sv. večer a to v 18.00 hod. Ranní mše sv. nebude. 

 V pondělí 16.5. bude v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství.  

 Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 21.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

Ve čtvrtek 26.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po večerní mši sv., která začíná 

v 18.00 hod., bude průvod jako již každoročně ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním 

obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření 

slavnostního průvodu. 

 V pátek 27.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

V sobotu 28.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, 

patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. 

 

V neděli 29.5. bude v Údlicích Slavnost BOŽÍHO TĚLA. Mše sv. začne v 10.00 hod. a po ní 

bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečapel ke kostelu. Všichni jste 

srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv. 

 

STŘÍPKY Z REKOLEKCE – BOŽÍ PŘÍTOMNOST 

V sobotu 2. dubna proběhla na faře v Chomutově duchovní obnova, tentokrát na téma Boží 

přítomnost. Pro oživení těm, kdo se zúčastnili, ale hlavně pro povzbuzení k účasti na příští 

rekolekci pro ty, kteří se z nějakého důvodu nepřišli, vybral o. Pavel několik myšlenek: 

Bůh je všudypřítomný. Jedná se o pravdu, na kterou můžeme přijít svým rozumem. Sv. 

Pavel to v kázání na Areopagu připomíná Athéňanům: “Vždyť Bůh od nikoho z nás není 

daleko. V něm totiž žijeme, hýbeme se a jsme” (srov. Sk 17,27-28). Pro náš duchovní život je 

nejen důležité, že Bůh je všudypřítomný a že vše udržuje v bytí, ale především to, že je náš 

milující Otec. Boží synovství získané ve křtu je důvodem naší radosti a hrdosti: “Otče,” řekl mi 

ten mladý muž (copak se s ním asi stalo?), dobrý student na Centrálce, “přemýšlel jsem o tom, 

co jste mi řekl…, že jsem Boží syn! A přistihl jsem se, že kráčím ulicí s hlavou vzhůru a plný 

pýchy…, Boží syn!” S čistým svědomím jsem mu poradil, aby tuto “pýchu” podporoval. 

(Josemaría Escrivá, Cesta 274) 

Při uvažování o Boží přítomnosti však můžeme učinit ještě další krok: Bůh je tajemným 

způsobem v naší duši ve stavu milosti. Vždyť jsme chrámem Ducha svatého. Otec a Syn si u 

nás učinili příbytek. Být nebo nebýt ve stavu milosti, je volba mezi životem a smrtí.  

Bůh hledá člověka a dává mu vše, co má: dokonce posílá i svého Syna, který se vtělil, aby 

nás vykoupil. Na toto “mrhání” lásky, kterou nám Bůh prokazuje, musíme odpovědět aktivním 

hledáním z naší strany: vidět Boha ve všem, co děláme; vynakládat úsilí, abychom objevili jeho 

milující ruku ve všem, co nás potkává. A toto můžeme nazvat “žít v Boží přítomnosti”. Obracej 

se na Něj často a nejen v nějaké těžkosti, nebo když něco potřebuješ; ale také v radostech, při 

úspěších atd.  

Možné obtíže: nedostatek víry, který nám brání vidět za vším Boha; rozptýlení: žít v Boží 

přítomnosti předpokládá “podrobit si představivost”, a to s sebou přináší “hlídat smysly”. 

Osoba s “otevřenými smysly” je neschopná usebrat se, žít v přítomnosti Boží: Rozptýlení. - 

Necháváš své smysly a schopnosti pít z kdejaké kaluže. - A pak pociťuješ následky: roztěkanost, 

rozptýlenou pozornost, uspanou vůli a probuzenou žádostivost. - Podřiď se znovu důsledně 

nějakému plánu, který ti pomůže žít křesťanský život. Jinak nikdy nic užitečného nevykonáš 

(ibid. 375). 

Nejjednodušším způsobem jak žít Boží přítomnost, je uprostřed našich povinností: v práci 

(nabídnout ji Bohu a dát se do díla a Bůh, který vás slyší, vám už pomůže ); myslet na Boha 

jako na osobu do které jsme zamilovaní. Žít Boží přítomnost pomocí úkonů zbožnosti (např.  


