
 V neděli 9.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 V pondělí 10.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

V pondělí 10.4. v 18.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela na postní koncert 

smíšeného pěveckého sboru Hlahol! 

 

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. s nedělní platností. 
 

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ: VĚRNOST AŽ DO KONCE 

Člověk se jako křesťan nikdy nemůže Kristu věnovat dostatečně. Neboť je stále ještě velmi 

rozšířen omyl, že křesťanství je především spolkem proti špatným filmům a časopisům, nebo 

institucí k obřadnému zkrášlení jistých slavnostních okamžiků. Být křesťanem znamená být 

uchvácen Kristem, věřit v něj, rozhodovat se podle něj a žít s ním, být jím nadšen – ovšem bez 

velkých prázdných slov. A to mi vždy připomene následující úryvek: Petr řekl pánu: „Pane, 

proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe položím!“ Ježíš mu odpověděl: „Svůj život 

za mne položíš? Amen, amen pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mně zapřeš.“ (Jan 

13,37 – 38) 

Častokrát mně už napadlo: Co by to bylo za velikou milost, kdybys toho či onoho člověka 

mohl nadchnout pro Krista! Bezpochyby by to byla ohromná milost – a pozorováno mýma 

očima - sotva ji mohu očekávat. Jsou však větší milosti než okamžité nadšení. Nemyslím tím ani 

zázračné Boží zásahy do světa, ani milost mystického vzletu. Pro vás i pro mne je větší jiná 

milost: je to milost VĚRNOSTI.               

Možná toto tvrzení vypadá trochu jako řečnická nadsázka. Máme-li však za sebou pár let 

života a ohlédneme-li se nazpět a budeme-li k sobě upřímní, musíme přisvědčit: to největší je 

věrnost. Naše přirozenost není sama od sebe schopna být věrná neviditelnému Bohu. Jsme příliš 

snadno ovladatelní. Někdy stačí i zdánlivě malá odchylka, abychom se znovu ocitli v příkopě. A 

z této zčásti hořké zkušenosti (kterou musíme udělat jako Petr) začínáme tušit, že větší než 

vidění světce a omilostněný bystrozrak teologa je život sedmdesátileté zdravotní sestry, která 

ještě slouží a je pořád stejně přívětivá. A kdo z nás, kteří kráčíme životem, by nechtěl říci, že je 

vyslovenou milostí, jsou-li muž a žena po celý život při všech těžkostech a pokušeních zajedno 

a uchovají-li si vzájemnou lásku? Možná větší milostí než zázračné uzdravení? Je velmi dobré si 

to někdy říci, protože pak mnohý z nás, jenž si vůbec nepřipadal obdařený milostmi, najednou 

ví, zač děkovat. Víte, jaká je největší milost, kterou Bůh vůbec kdy člověku dal? Je to 

VĚRNOST AŽ DO KONCE. Na této milosti závisí naše věčnost. Ale nemusíme mít strach. 

Tyto milosti Bůh nerozdává jako v loterii. Kdo o ně prosí, dostane je. 

Reinhold Stecher: Láska až do krajnosti 
 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

   5.3. 1. postní Gn 2,7-9;3,1-7 Rim 5,12-19 Mt 4,1-11 

   12.3. 2. postní Gn 12,1-4a 2Tim 1,8b-10 Mt 17,1-9 

   19.3. 3. postní Ex 17,3-7 Rim 5,1-2.5-8 Jan 4,5-42 

   26.3. 4. postní 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Ef 5,8-14 Jan 9,1-41 

   2.4. 5. postní Ez 37,12-14 Rim 8,8-11 Jan 11,1-45 

   9.4. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66 
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129. ČÍSLO                                  Postní doba   2017 

Drazí bratři a sestry, 

možná jste zaznamenali, že naším městem prošla skupinka lidí oblečených do různých 

kostýmů za určitého halekání a bubnování. Ano, byl to pokus o karneval. Toto masopustní 

veselí nás může upozornit na popeleční středu. Záměrně říkám může, protože naše doba, která 

se nyní občas hlasitě hlásí ke křesťanským hodnotám, trochu pozapomněla na určité věci, a tak, 

světe div se, můžete narazit na masopust i v postní době (inu zázraky s časem se dodnes dějí).  

Je smutné, že naše vykořeněná společnost se svých kořenů bojí a tímto slovem jsou dokonce 

umlčováni i ti, kteří se na ně opravdově odvolávají. Jsme podobni bláznu, který v jedné ruce 

drží sekeru, aby podťal strom, a druhou rukou sahá po ovoci tohoto stromu. Ano, ze stromu, 

který leží na zemi, se dobře sbírá ovoce. Ze zlatého vejce se můžeme nějakou dobu těšit. Ale co 

přijde pak? “Statečně půjdeme bránit náš způsob života!” říkají někteří. Jakou zbroj si ale 

vezmeme, jaké zbraně? A proč vlastně? Co že to máme bránit? Tomu sami snad nevěří i ti, kdo 

k tomu vyzývají. Buď jsou neschopní, nebo jsou všeho schopní. Někdy mám sklon pochybovat, 

co je horší. 

Vraťme se ale k popeleční středě. Tak jako každý rok i letos nám Svatý otec poslal dopis: 

poselství k postní době 2017. Odložme stranou laciné pochlebování, které můžeme najít na 

stránkách novin. Drazí bratři a sestry, postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k 

bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Super, 

nový začátek dává novou naději. Nová cesta, která bezpečně směřuje k vítězství, co víc si přát? 

Jenže papež pokračuje. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; A je 

to tady, zas se mám někam obracet? Copak nežiji celkem dobře? křesťan je povolán k tomu, 

aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se průměrným životem, Ono 

nestačí jen trochu? Abych se moc nenadřel? Vždyť na to teď nemám vůbec čas. ale aby ve svém 

přátelství s Pánem rostl. To jo, to přátelství beru, to je dobrý. Ježíš je můj přítel, to hřeje u 

srdce. 

První výzvou, kterou nám Svatý otec František předkládá, je otevřít dveře svého srdce 

druhému člověku, protože každý člověk je darem, ať už je to náš soused nebo neznámý 

chudák. Postní doba představuje příhodný čas pro to, abychom otevřeli dveře každému 

potřebnému a poznali v něm nebo v ní Kristovu tvář. Každý z nás potkává na své cestě někoho 

takového. Jsou to krásná a také náročná slova. Pokud je tedy vezmeme vážně a budeme 
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přemýšlet, co pro toho, kterého potkávám na své cestě, mohu udělat dobrého, je potřeba to 

udělat, nejen přemýšlet. 

Možná mi namítnete: ať koukám, jak koukám, nikoho takového nevidím. Takže je to dobrý, 

jsem z toho venku. Omyl! Pravděpodobně nevidíme, ne proto, že nikdo takový v mé blízkosti 

není, ale protože já nikoho takového nevidím, jsem tedy na některé věci, a bohužel i lidi, slepý. 

A proč nevidíme? Nejvyšším stupněm morálního úpadku je pýcha. Bohatý člověk se obléká, 

jako by byl králem, předstíraně se chová, jako by byl nějakým bohem, a zapomíná, že je 

obyčejným smrtelníkem. Pro člověka zkaženého láskou k bohatství neexistuje nic jiného než 

jeho „já“, a proto lidé kolem něj jsou mimo jeho zorný úhel. Připoutanost k penězům plodí 

určitý druh slepoty. Co více dodat. Jsem odhalen. Mám jen dvě možnosti… A na tu druhou ani 

nemysli! Bylo by příliš jednoduché se znovu vydat cestou umlčení svědomí. I když tu cestu již 

dobře známe, máme v ní totiž určitou zkušenost. Je to tak snadné: stačí jen dělat jiné věci. 

Nechci ti ale tajit pravý problém: kořenem jeho (mého i tvého) zla je to, že nenaslouchal 

Božímu slovu; to ho dovedlo až tam, že už nemiloval Boha, a tedy pohrdal bližním. Boží slovo 

je živou silou, schopnou vyvolávat v srdcích lidí konverzi a znovu je nasměrovat na Boha. 

Zavírat své srdce před darem Boha, který hovoří, má za následek, že se srdce uzavírá daru, 

jímž je bratr. Nenechávejme své Písmo svaté ležet bezpečně v knihovně, nenechme jej 

zapadávat prachem. Stačí každý den, třeba i jen na chvilku, jej otevřít a číst: setkat se s živým 

Kristem ve slově.  

K radostnému a plodnému naslouchání Božího slova Vám žehná, 

váš + Pavel. 
 

STANE SE 
 

 V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu 

od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách. 

 Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.  

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod. 

 

V sobotu 4.3. bude 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 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 Ve středu 8.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 

děkanství. Srdečně jste zváni! 

 Ve středu 8.3. ve 20.00 hod. bude jednání ERF. 

 V pátek 10.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 10.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

 V neděli 12.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 V pondělí 13.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 16.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 18.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 19.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní 

kandidáti křtu. 

 

 Ve středu 22.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 

děkanství. Srdečně jste zváni! 

 Ve čtvrtek 23.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 24.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 24.3. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

 V sobotu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v děkanském kostele bude  

v 7.15 hod. 

 Ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní. 

 

 V pondělí 27.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a 

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 30.3. v 17 hod. bude u Českobratrské církve evangelické přednáška na téma 

Jan Amos Komenský od historika Šlajsny. Srdečně jsme zváni. 

V sobotu 1.4. bude 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 1.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V neděli 2.4. v 16.30 hod. Vás srdečně zveme do děkanského kostela v Chomutově na 

PAŠIJE PODLE JANA v netradičním POP/ROCKOVÉM RYTMU.  

 

 Ve středu 5.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 

děkanství. Srdečně jste zváni! 

 Ve čtvrtek 6.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 7.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 7.4. v 19.00 hod. jste srdečně zváni na přednášku a setkání s MUDr. Ludmilou 

LÁZNIČKOVOU z Centra naděje a pomoci z Brna. 

 V sobotu 8.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost 

nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření 

před přijetím svátosti pomazání nemocných. 

 

V sobotu 8.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti  

o. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána! 
 

 

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. 


