
ISLÁMSKÉ NEBE JE KŘESŤANSKÉ PEKLO! 

Milý čtenáři, dříve než se pustíš do čtení, musím dát dvě upozornění. První: tento text není 

vhodný pro děti a mladistvé. Druhé: vždy rozlišuj mezi islámem a muslimem. Pokud tě tato dvě 

upozornění neodradila, čti pomalu a pozorně následující řádky. Vím, že se pouštíme na tenký 

led, ale je dobré se v těchto dušičkových dnech zamyslet nad některými aspekty islámské a 

křesťanské eschatologie. 

 Začněme nejdříve islámem, jak nás k tomu vybízí nadpis. Pokud zemře bohabojný 

muslim, měl by se dostat do nebe, jak praví Korán 78:31-36 Pro bohabojné však je místo 

blažené, zahrady a sady révy vinné, dívky s plnými ňadry, věkem s nimi stejné, a poháry po 

okraj naplněné. Neuslyší tam plané tlachání ani žádné lhaní, odměnou od Pána tvého dar to 

dobře rozpočtený! Mohamed mluví krásně: blažené místo, obraz rajské zahrady. Trochu nás 

může zarazit ta vinná réva a pohár po okraj naplněný. Muslim má přece zakázáno pít alkohol, 

co s tím vínem v nebi bude tedy dělat? Buď se na to víno bude jen koukat, nebo bude hřešit, a 

nebo zákaz v nebi už neplatí (pro muslimy doufejme v tuto variantu).  

Ale ještě víc nás mohou zarazit ty panny. Korán a další islámské zdroje o těch pannách v 

nebi mluví celkem často. Pokud z různých míst seřadíme vlastnosti, můžeme dostat zajímavé 

informace. Některé fyzické rysy: velkých očí černých, jako perly, překrásné, s bílou pletí, 

průhledné až na dřeň svých kostí, věčně mladé, láskyplné, věku stejného. Dále jsou: cudné, 

klopící zrak, skromně hledící. Ale spolehlivé islámské zdroje jdou ještě dál: s panenskou blánou 

nedotčenou pohlavním stykem, vnadné, s plnými ňadry, s objemnými, kulatými ňadry, která 

nemají sklon k povislosti, s lákavými vagínami. Opravdu nejde o tiskovou chybu, jedna citace 

za všechny:  

“Pokaždé, když s námi huriska bude souložit, bude pannou. Co víc, penisy vyvolených nikdy 

nezměknou. Erekce bude věčná; Vzrušení, které budete cítit pokaždé, když se milujete, je věčně 

nádherné a zpoza tohoto světa a kdybyste ho chtěli prožít v tomto světě, tak byste omdleli. 

Každý vybraný [to jest muslim] se ožení se sedmdesáti huriskami, kromě žen, se kterými se 

oženil již na Zemi, a všechny budou mít lákavé vagíny.” - Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, p. 351. 

Co dodat? Snad jen to, že o nebi pro ženy islámské zdroje moc nemluví. Budou jednou z 

těch panen, nebo mají své “oddělení”, kde má každá 70 mužů? Dobře, ale teď vážně: ten 

problém je někde jinde. Mohamed byl zřejmě přesvědčen, že nabízí strategii win-win: buď v 

bitvě zvítězíš a jako kořist dostaneš (také) ženy, nebo zemřeš a jdeš do nebe, kde jich máš 

rovnou 70 (některé prameny uvádějí 72). Mohl Mohamed svým bojovníkům nabídnout víc? 

Odpověď: Nemohl. Vztah mezi člověkem a Alláhem je v podstatě vztah služebníka a 

absolutního vladaře. Rozdílnost mezi Bohem a člověkem je taková, že vylučuje osobní, 

důvěrný vztah. V islámu Alláh člověku nikdy není otcem. Islámský Bůh není milující otec, ale 

jen svrchovaný Pán. V islámu tedy nebe nemůže být společenstvím života a lásky s Nejsvětější 

Trojicí. Mohamed může nabídnout jen smyslový ráj, je pravda, že ho nabídl až do krajnosti. 

Otázka je, zda nás smyslové uspokojení může nasytit navěky? Nemůže. Islámské nebe je nebe 

bez Boha! Věčnost bez Boha je peklo! 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

   6.11. 32. v mezidobí 2Mak 7,1-2.9-14 2Sol 2,16-3,5 Lk 20,27-38  

   13.11. 33. v mezidobí Mal 3,19-20a 2 Sol 3,7-12 Lk 21,5-19 

20.11. Kristus Král 2Sam 5,1-3 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43 

27.11. 1. adventní Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 Mt 24,37- 44 
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Drazí bratři a setry, 

  

začalo padat listí. Někteří z nás v těchto dnech řeší ožehavý problém, který nám spadl do 

klína. Je to výzva, která se týká především, ale nejen, škol. Jak říká jeden učitel: “No, pane 

řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane řediteli, nepěkná věc.” Ano, tušíte 

správně: tím problémem je Halloween. Tuto otázku bychom mohli rychle zodpovědět: zakázat, 

děti nikam na slavení neposílat, neúčastnit se, příliš o tom nemluvit. Tak rychle to ale nejde. 

Otázka je doslova mnoho-vrstevnatá. Pojďme tedy do loupání cibule. 

Jak všichni víme, Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. K nám byl 

v posledních letech zavlečen pod náporem americké “kultury”. Tedy především touhou 

obchodníků vydělat něco navíc, protože do Vánoc je ještě dlouhá doba (i když vánoční výzdoba 

již vytváří atmosféru v nejednom obchodě). Nu, doba je zlá, především ta konzumní. Kromě 

motivujících peněz je tu vhodné zázemí. Člověk je tvor, který ze své podstaty rád oslavuje. 

Hádejte, proč máme touhu zpřetrhat ty fádní, šedivé dny něčím mimořádným, něčím, kde 

bychom mohli nabrat sil do další úmorně namáhavé činnosti: žití bez Boha. Pokud odstraníte 

křesťanské svátky, co vám zůstane? Oslava neexistujícího státu? Navíc letos v tak ponurém, 

žalostném stavu? To už je snad opravdu lepší obléci se do nějakého kostýmu a hrát si na 

Halloween. 

První slupka je za námi. Podívejme se na další. Správně by se děti měly na chvíli nejen 

obléci do těch okultních kostýmů, ale měly by chodit koledovat od domu k domu. V anglickém 

prostředí je tradiční pořekadlo Trick or teat (Koledu, nebo vám něco provedu...). Aneb “dej 

sem sladkosti, nebo tě to bude mrzet...” - opravdu výchovné. Vždyť i ten případný trest by 

patřil onomu strašidlu, které zítra již nebude vidět. Jaký je to rozdíl oproti koledě tří králů, kteří 

zpívají a prosí o Boží požehnání! Jak už jsem řekl, doba je zlá.  

A hned je tu další vrstva, tentokrát svítivá: vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-

lantern. Pověstí o Jackovi je celá řada, ale pomalu se přibližujeme k jádru pudla. Podle jedné 

bloudí ubohý Jack po světe i po své smrti (dnes tak populární nemrtví). Nechtěli ho ani v nebi, 

ani v pekle. V nebi ho sice chtěli, ale nemohli ho přijmout pro jeho zálibu v láhvích (asi Irská 

http://www.farnostchomutov.cz/


whiskey). Čert ho podle legendy nechtěl kvůli do stromu vyřezanému kříži a pro vynucené 

slovo, že už si pro Jacka nikdy nepřijde. Ten starý lhář sice nikdy nedrží slovo, ale máme tu ten 

kříž, takže alespoň něco pozitivního. Důležitý je ten zombie Jack: smrt - soud - nebe - peklo. 

Nepřipomíná vám to něco? 

Další slupka cibule a teď to bude opravdu zajímavé, protože jsme u jádra. Název Halloween 

vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Evening“, tedy „Předvečer Všech svatých“! Ano, 

nedělám si srandu, myslím to smrtelně vážně. I když vám James Frazer (skotský antropolog, 

který považoval magii za předchůdkyni náboženství a vědy) bude tvrdit něco jiného, tak 

Halloween je původně křesťanský svátek! Pochází z Irska, kde se vyvinul z vigilie slavnosti 

Všech svatých. Pak k tomu přidejte následnou vzpomínku na všechny věrné zemřelé a začíná to 

dávat smysl. Halloween tedy není keltský svátek s křesťanskou slupkou, ale křesťanský svátek 

s pohansko-okultní slupkou. 

Vraťme se ale na počátek. Slavit nebo neslavit – to je otázka: je důstojnější zapřít se a 

snášet surovost osudu a jeho rány, anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy? 

Důstojnější je vzepřít se konzumně-okultní slupce a skoncovat to s ní ve svém životě navždy. 

Křesťansky slavit, to je oč tu běží!  

 

Ke křesťanskému slavení Halloweenu Vám žehná + Pavel. 

 
 

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 pondělí 31.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

mše svatá v děkanském kostele. 

 V úterý 1.1. o Slavnosti všech svatých bude v děkan. kostele mše sv. též v 18.00 hod. 

 Ve středu 2.11. v 15.15 hod. bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých. 

 Ve středu 2.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF. 

 Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V pátek 4.11. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

V sobotu 5.11. 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 5.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově. 

 V neděli 6.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá ve Vysoké Jedli. 

 

 Ve středu 9.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 

18.45 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

 Ve čtvrtek 10.11. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod. v 

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

 Ve čtvrtek 10.11. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 11.11. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

V sobotu 12.11. 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. 

 V neděli 13.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova. 

 

 V pondělí 14.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

mše svatá v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 17.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 18.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V sobotu 19.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově 

 

 Ve středu 23.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 

19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

V pátek 25.11. v 17.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste 

srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským. 

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory ani v děkanském kostele. 

 

 V sobotu 26.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ. 

 V sobotu 26.11. v 18.00 hod. bude v Otvicích mše sv. a vigílie 1. neděle adventní za 

nenarozené děti. Bude zde také žehnání adventních věnců. 

 V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech 

bohoslužbách. 

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD.  *  

mše sv. Jste srdečně zváni! 

 

 

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

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

platnost. 

 

 

Výuka náboženství na děkanství dle rozpisu.  

Prosíme, přihlaste ještě své děti a mládež k výuce náboženství, pokud jste tak již neučinili. 

 

    PO  16.00 hod.           5. - 7. třída ZŠ 

    ÚT  16.15 hod.        1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.35 hod.      8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci  

 

 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 


