
Pro duchovní svěžest každého dne doporučuji kraťounké, ale výživné zamyšlení ze zápisků 

z exercicií P. MUDr. Ladislava Kubíčka - hned trojici knih: ZAPALUJI?; PŘITAHUJI?; 

OSLOVUJI? 

Jak nepromeškat impulsy Ducha svatého a umět správně nejplněji odpovědět na Boží volání 

nám ukazuje výborná knížečka doprovázená zkušenostmi velkých moderních světců VE 

ŠKOLE DUCHA SVATÉHO. „Aneb: Jak svatě snadno a rychle“ :o) Hlásí-li se kdo na 

přípravu k biřmování – jedinečná „předpříprava“ :o) Je to kniha pro každého, protože být ve 

škole Ducha svatého – to bychom opravdu měli být až do konce života - ale ve škole, nikoliv za 

školou... 

Určitě velmi užitečná a potřebná kniha je VNITŘNÍ SVOBODA od stejného autora, který 

napsal knihu předchozí, a to Jacques Philippe. Je sice náročnější, ale týká se každého z nás 

velmi hluboce. Hovoří především o prostoru svobody v nás, který nemusí být určován vnějšími 

okolnostmi a který člověku nikdo nemůže vzít, protože mu jej dává Bůh a Bůh za něj také ručí. 

Ovšem čím vším se necháváme spoutat a jak z toho ven, nám nabízí právě tato kniha. 

Chceme-li zajet na hlubinu v modlitbě, pak by nám neměla uniknout kniha MODLITBA 

JAKO SETKÁNÍ od Anselma Grüna. Často vnímáme modlitbu možná až příliš stereotypně a 

může nám zcela uniknout, že setkání s Bohem, které modlitbu provází, je osvobozující a vede 

vždy také k hlubšímu setkání s lidmi. Jen ze setkání s Bohem se podaří opravdový život... 

Každého, kdo se modlí modlitbu růžence, nebo s ní začíná, určitě potěší útlá knížečka od 

Guye Gilberta SETKÁNÍ S MARIÍ. Díky ní rázem objevíme lehkost a radostnost této 

modlitby. V této knížce nalezneme vyznání lásky Panně Marii skrze modlitbu krásnou a 

moderní. 

Máme-li rádi beletrii spojenou s naším národem, pak namátkou můžeme začít hned knihou  

Františka Neužila BOSÝ BISKUP Z LIBICE, která nás přímo vtáhne do napínavých dějin 

před 1020 lety, kdy na pražský stolec usedl sv. Vojtěch. 

Chceme-li si naopak dopřát něco z nedávné historie, pak je nasnadě kniha OPAT 

CHULIGÁN odkrývající a přibližující nám zajímavě a přínosně život a dílo Anastáze Opaska. 

 

Věřím, že se dá nejen k prázdninovému času a dovoleným z naší farní knihovny pro 

každého něco dobrého vybrat.                   

P.Alois 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení       Evangelium 

2.7. 13. v mezidobí 2Kral 4,8-11.14-16a Rim 6,3-4.8-11   Mt 10,37-42 

9.7. 14. v mezidobí Zach 9,9-10 Rim 8,9.11-13    Mt 11,25-30 

16.7. 15. v mezidobí  Iz 55,10-11 Rim 8,18-23    Mt 13,1-23 

23.7. 16. v mezidobí Mdr 12,13.16-19 Rim 8,26-27    Mt 13,24-43 

30.7. 17. v mezidobí 1Kral 3,5.7-12 Rim 8,28-30    Mt 13,44-52 

6.8. Proměnění Páně Dan 7,9-10.13-14 2Petr 1,16-19    Mt 17,1-9 

13.8. 19. v mezidobí 1Kral 19,9a.11-13a Rim 9,1-5     Mt 14,22-33 

20.8. 20. v mezidobí Iz 56,1.6-7 Rim 11,13-15.29-32  Mt 15,21-28 

27.8. 21. v mezidobí Iz 22,19-23 Rim 11,33-36    Mt 16,13-20 
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133. ČÍSLO                                  Prázdniny   2017 

Ještě před svítáním se otevřely dveře věznice a na ulici vstoupilo několik vojáků s 

odsouzencem. Dveře vězení se zavřely a skupinka se dala do pohybu. Osvěžující ranní vánek 

dodával skupince rychlost. Hlavně dojít co nejdál, než začne pověstné římské horko, kdy člověk 

udělá dva kroky a je celý zalitý potem. Ulice byly prázdné, město se teprve probouzelo do 

nového dne. Jen sem tam se někdo objevil. Občas nějaký trhovec, co tlačí svou káru dál. S 

přibývajícím časem se začaly objevovat i malé hloučky lidí, které čekaly, aby zahlédly vězně. Ti 

lidé dobře věděli, proč ráno vstali a šli čekat na ulici, kudy měli procházet.  

Ten, koho doprovázeli vojáci, nebyl jen obyčejný vězeň. Byl to někdo jako pověstný senex 

ze starobylých bájí. Ten, v jehož přítomnosti se zbystří smysly, aby dokázaly zachytit moudrost, 

která plyne z jeho úst, ale také z každého gesta, pohledu. Pohledu, který proniká až do srdce, až 

do morku kostí a odhaluje člověku pravdu o něm samém. Ten, který v člověku probouzí to lepší. 

Ten, který jen svou přítomností budí úctu, ale ne jen obyčejnou úctu stáří, ale úctu až posvátnou. 

Byl to ten, který žil to, co jednou napsal: “Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.” Ano, byl to sv. 

Pavel vedený na popravu. 

Šel čas a šlo slunce na nebi. Přišlo horko a skupinka se zpomalila. Lidí přibylo. Prošli 

městskou branou a pokračovali dál po Ostijské cestě. Konečně připutovali na místo konce. 

Majestátní stařec šel v klidu celou cestu. Byl v hlubokém pokoji i nyní, tváří v tvář katu, který 

už na něj čekal. Kat zvedl meč a švih! Meč letěl dolů, hlava letěla dolů. 

Nejsem svatý Pavel, ale přesto se nemohu při letošní slavnosti sloupů církve ubránit 

určitému srovnání. Se vší pokorou, které jsem v dané chvíli schopen. Bez hořkosti a zášti, ale 

jen pro zamyšlení, které otvírá oči pro boží věci (snad budu dobře pochopen): Švih kata, švih 

biskupa. Krátké seknutí mečem, krátký podpis perem. Hlava svatého Pavla, hlava nesvatého 

kaplana. Římská církev se loučí se sv. Pavlem, chomutovská farnost se loučí se svým kaplanem. 

Už nebude kaplan plakat v kapli, tak jako sv. Pavel nebude plakat pro věřící ve vězení. Vždyť 

Bůh mu setře každou slzu z očí. Hlava sv. Pavla padla na zem, duše povstala a vstoupila do 

nového života. Kaplanské místo prozatím padlo pod stůl, kaplan povstane a vstoupí do Nového 

Boru. Umírá člověk, rodí se světec. Umírá kaplan, rodí se děkan. Bůh vedl sv. Pavla do Říma, 

aby tam podle božího plánu svědčil svým životem a smrtí. Bůh vedl jiného Pavla do 

http://www.farnostchomutov.cz/


Chomutova, aby tam svědčil částí svého života. Bůh povolal sv. Pavla do nebe, Bůh povolal 

jiného Pavla do Nového Boru. Hlavy padají, krev teče, svět se točí a nebe zpívá. 

Dost sentimentálních srovnání, laskavý čtenář mi mé výlevy odpustí. Dost je také frází o 

loučení. Nechme je v knihách. Jen krátce, ale od srdce, za vše a všem:  

 

Promiňte, děkuji a prosím o modlitbu! Váš + Pavel 

 

OZNÁMENÍ 

Drazí farníci, 

v letošním roce, jak víte,  mne jmenoval pan biskup kaplanem pro mládež Krušnohorského 

vikariátu a následně také děkanem farnosti Chomutov. Se vším jsou spojeny povinnosti a 

aktivity, z nichž některé se připravují i rok předem. Vzhledem k náhlé situaci plynoucí z 

rozhodnutí pana biskupa odvolat pana kaplana z naší farnosti a to bez náhrady, se komplikuje 

zajištění duchovní správy našeho nemalého farního obvodu, proto prosím o trpělivost a 

shovívavost, pokud ne vše bude zajišťováno dle vašeho očekávání. 

V případě nedostupnosti naší duchovní správy a nutné potřeby duchovní služby se obracejte 

na pana vikáře v Litvínově J.M.can. Mgr. Grzegorz Czerny 

tel.: +420 476 753 388, 725194215   g.czerny@seznam.cz; grzegorz.czerny@gmail.com 

Samozřejmě se budu snažit, nakolik mi budou stačit síly a Vaše pomoc, aby vše fungovalo 

v daných možnostech co nejlépe. 

Děkuji za pochopení a vyprošuji požehnané prázdniny i čas dovolených.   Váš   P. Alois 

STANE SE 

 

O nedělích 2., 9. a 16. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou 

v 10.30 hod. česky a ve 14.15 hod. v německém jazyce. 

 

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 2., 9. a 16. července v 

děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

 

O dalších nedělích pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 

              

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně, v Droužkovicích a v Údlicích nebudou. 

 

V době letních prázdnin budou bohoslužby (bohoslužby Slova se sv. přijímáním, nebo mše 

sv.) během týdne v Chomutově takto: 

 

Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.   

      ST, PÁ  v 18.00 hod. 

      NE v 8 a v 10 hod. 

 

Sv. Barbora:  ÚT v 17.00 hod. a NE v 18.00 hod. 

 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.  

 V sobotu 1.7. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Lucie Hlaváčková a Ivo 

Dumišinec. 

 V neděli 2.7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 Ve středu 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod. v 

děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek až sobotu 6.-8.7. bude vždy ráno v 7.15 hod. modlitba sv. růžence. 

 V pátek 7.7. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele. 

 

V neděli 23.7. v 8 hod. i v 10 hod. bude celebrovat mši svatou v děkanském kostele  

Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Přijměte srdečné pozvání! 

 

 Ve středu 26.7. po bohoslužbě, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele, bude 

pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá. 

 

V sobotu 29.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 

 

 

V neděli 30.7. v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. 

 (Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.) Všichni jste srdečně zváni !!! 

 

V neděli 30.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a 

následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

 

 V sobotu 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 6.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 13.8. 

Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně 

upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc! 

 

 V sobotu 19.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

V neděli 27.8. v 11.30 hod. bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  

Přijměte srdečné pozvání! 

 

 V sobotu 2.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 3.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V neděli 3.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží 

požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.  

 

 V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 



PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

 

V souvislosti s narůstajícím objemem aktivit farnosti i s odchodem pana kaplana P. 

Morávka do nového působiště rozhodl děkan chomutovské farnosti o obnovení pastorační rady 

farnosti (PR). Pastorační rady farností jsou ustanovovány na základě kán. 536 CIC jako poradní 

orgán faráře, který má napomáhat rozvoji pastorační činnosti.  

Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat 

možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je 

přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se má PR podílet na vytváření 

pastoračního programu. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. S farářem 

spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: 

„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).  

 

K úkolům PR zvláště náleží:  

(a)  probouzet a prohlubovat vědomí́ spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat  

spolupráci jeho členů;  

(b)  získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího  

prohlubování;  

(c)  podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti;  

(d)  přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého  

farního společenství na liturgii;  

(e)  podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou;  

(f)  vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství a hledat 

účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;  

(g)  podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;  

(h)  pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve  

farnosti;  

(i)  společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství.  

 

Je dobré, aby v pastorační radě byli zastoupeni věřící všech věkových kategorií a vzhledem 

k rozloze naší farnosti také kromě Chomutova i věřící z okolních obcí. Zamyslete se tedy přes 

prázdniny, zda byste se chtěli aktivně podílet na pastorační činnosti farnosti a přihlaste se panu 

děkanovi do 15.9.2017 (osobně, e-mailem, v kanceláři, v sakristii apod.). Podle počtu zájemců o 

členství a práci v pastorační radě bude rozhodnuto o způsobu jejího ustavení. Obvyklé je přímé 

jmenování poloviny členů farářem a volba druhé poloviny rady všemi farníky. Předpokládaný 

počet členů rady je 8 osob. Otec Alois se těší na Vaše přihlášky a spolupráci na rozvoji 

pastorační činnosti naší farnosti! 

 

MODLITBA PÁNĚ – PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ 

Jak správně porozumět prosbě o příchod Božího království? Pán jej oznámil hned na 

začátku svého působení: „Přiblížilo se Boží království“ (Mk 1,15). Avšak jeho království není 

z tohoto světa, nejde mu o ovládnutí mocenských struktur, nefunguje podle našich měřítek a 

představ. Zjevuje se sice v tomto světě, ale projevuje se v opačných hodnotách než království 

tohoto světa. Boží království je všude tam, kde je Ježíš pánem lidských srdcí, kde vládne Boží 

láska a spravedlnost.1 Boží království znamená, že člověk poznává Boha v jeho svatosti, že ho 

pociťuje v jeho velebnosti. Že se mu lidská svoboda vzdá, a On nyní vládne jeho vůli a ve všech 

jeho schopnostech, zatímco člověk mu radostně přisvědčuje. Znamená, že On, Otec, Bratr a 

Přítel, je duši blízko, je i v nejtajnější komůrce srdce. Že člověk pociťuje, jak láska vládne, jak 

obchází, jak rozdává a přijímá, jak se v ní všechno bytí proměňuje a jak – ačkoli všechno splývá 

v jednotu – rozkvétá vlastní podstata a krása každé věci.2 

Hledání Božího království bychom měli klást neustále na první místo, chceme-li, aby 

všechno v našem životě bylo na svém místě, aby byl skutečně naplněný: „Nejprve tedy hledejte 

Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33).1  

Pán nám touto prosbou Otčenáše říká, že Boží království není zde, pevné a hotové. Teprve 

přichází, stále přichází a my máme prosit, aby se tak stalo. Doléhá k nám, ale není tu nic, co by 

vynucovalo jeho skutečný příchod. Může také nepřijít, protože může přijít jen do svobody. 

Člověk se musí otevřít. Musí uvěřit. V touze se po něm vztáhnout. Musí se toho odvážit a 

království Boží vpustit, cele se mu odevzdat. Jestliže se však uzavře, zůstane lhostejným, 

odporuje, protiví se a odpírá poslušnost – pak od něho Boží království odstoupí. Síla 

Všemohoucího může působit jen ve svobodě – jestliže se jí člověk otevře. Když se člověk 

rozptýlí do denního koloběhu, jestliže se zaplete do vášně, jestliže se ztrácí v lidech a majetku – 

nenachází v něm Boží království místa, proudí zpět a vytratí se.2 

Máme se tedy svobodně rozhodnout pro Boha. K tomu ještě přistupuje rada samotného 

Krista: „ Chce-li kdo za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ S tím 

souvisí také sebezápor. Ne však umrtvování se, anulování sebe, ale ochota člověka nežít 

v ničem pro sebe, nedělat středem života sebe. Správný sebezápor je pohled obrácený k Bohu. 

Nejlepším sebezáporem je přijímat nepohodlí a obtíže života, těžkosti, zklamání a neúspěchy, 

snášet s láskou své bližní, které nám Bůh posílá do cesty.  

A jak to má vypadat v praxi? V každé drobné okolnosti života, při setkání s člověkem, 

situací, událostí, dát v té chvíli přednost Kristu (tj. dobru a lásce) před sebou (před zlem a 

sobectvím). Místo bouchnutí dveřmi opatrně je zavřít, místo zamračení úsměv, místo štiplavé 

poznámky laskavé slovo, místo „ne“ „ano“ …3 

Přijď království tvé! – Ať ve mně i okolo mne všude vládne tvá láska, radost a pokoj…a ne 

má pýcha, sobectví a lež…Pane, ať vládneš jako Král každému lidskému srdci, ať tě všichni 

uznají za svého Boha a Pána! Přijď království tvé!3 

1) Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou? 

2) Romano Guardini: Modlitba Páně 

3) Pavel Hověz: Pane, nauč nás modlit se 

 

 

DOVOLENÁ U BOHA 

 

„POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KDO SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, A JÁ VÁS 

OBČERSTVÍM,“ PRAVÍ JEŽÍŠ. (Mt 11,28) 

„Následovat Ježíše je sice věc někdy náročná, Ježíš nám ale v každé chvíli nabízí 

občerstvení a obnovu sil. Stačí k němu jen přijít. Nemusíme si brát dovolenou od života s 

Bohem. Můžeme jít na dovolenou k němu. U něj je pravý odpočinek.“ (Z rubriky Téma týdne - 

www.vira.cz ) 

Jako každý rok, i letos chceme na stránkách farního časopisu povzbudit čtenáře 

k duchovnímu prožití času prázdnin a dovolených. Tentokrát pro nás pan děkan vybral několik 

zajímavých titulů z farní knihovny. V případě zájmu navštivte naši farní knihovnu vždy po 

bohoslužbě či kdykoli na požádání. A teď už samotný výběr P. Aloise: 


