
říkal: „Chceš, abych z tebe a tvého života udělal mistrovské dílo? Jdi cestou, kterou ti ukazuji, a 

staneš se tím, kým jsi vždycky byl v mém srdci.“2 

Bůh si přeje naše štěstí. Zároveň nám dává mnoho svých darů a mezi největší z nich patří 

svoboda. Naplnit Boží plán proto pro nás znamená, abychom se rozvíjením svých darů stali plně 

sami sebou. Boží plán neznásilňuje naši svobodu, nýbrž je pro nás povoláním své svobody 

používat, a tak se stát lidmi žijícími stále víc a víc podle Božího obrazu. Plnit Boží vůli tedy 

neznamená dodržovat nějaké zákony. Jde spíš o důsledky života žitého v osobním vztahu 

s Bohem. Jestliže někoho milujeme, spontánně se snažíme dělat to, co ho těší…3 

Bůh ví, co je pro nás skutečně dobré, a ve své lásce nám to chce (svou vůlí) dát. My vlastně 

mnohdy pořádně nevíme, co je pro nás opravdu dobré – a to nejen z hlediska pozemské 

perspektivy, ale i z hlediska dosažení věčnosti. Bůh, jako by říkal: „Dovol mi, abych se na to 

podíval já. Nech si prosím tě poradit. Srovnej svou pravdičku (polopravdu) s mou Pravdou. 

Svou vůli s vůlí mou!“ Kdosi to krásně vyjádřil: Bůh je náš milující Otec, který dětem, když ho 

prosí o nůž, dává přímo už ukrojený chléb.2 

Jak můžeme tedy plnit Boží vůli? To je nevyčerpatelná otázka, která nemůže být 

redukována na nějaká pravidla či metodu. Správný směr nám může ukázat velmi známá pasáž 

Matoušova evangelia: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když 

rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen – a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše 

světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Mt 5,14-

16).3 

Říkáme: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!“ Proč je to v nebi takové, jaké to je? (Ani 

oko nevidělo, ani ucho neslyšelo…) – Protože tam se naplno, bez překážek, uskutečňuje jedině 

Boží vůle. A proč je to na zemi takové, jaké to je? – Protože zde se uskutečňuje vůle člověka. 

Náš svět je proto tak rozdělený, rozháraný, chaotický, že se lidé nechtějí nechat vést Boží vůlí. 

A celé dějiny světa jsou pak dějinami lidské hlouposti, zloby a boje s vůlí Boží.2 

Slovy „jako v nebi, tak i na zemi“ vlastně žádáme Boha, aby zjevil svou pravou identitu 

všem, aby celé lidstvo mohlo žít podle jeho láskyplné vůle, a tak umožnilo nastolení nového 

světového pořádku – Božího království. Prosíme, aby se Boží existence víc a víc zjevovala také 

na zemi, aby Boží láska přeměnila lhostejný či násilnický svět v království spravedlnosti a 

míru.3 

 

1) Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou? 

2) Pavel Hověz: Pane, nauč nás modlit se 

3) John z Taizé: Modlitba Otčenáš  

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení       Evangelium 

3.9. 22. v mezidobí Jer 20,7-9 Rim 12,1-2    Mt 16,21-27 

10.9. 23. v mezidobí Ez 33,7-9 Rim 13,8-10    Mt 18,15-20 

17.9. 24. v mezidobí  Sir 27,33-28,9 Rim 14,7-9    Mt 18,21-35 

24.9. 25. v mezidobí Iz 55,6-9 Flp 1,20c-24.27a   Mt 20,1-16a 
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Vstupujeme společně s našimi dětmi a studenty do nového školního roku, vstupujeme také 

do nového úseku putování naší farnosti. Mnozí jsme jistě během prázdnin či dovolené 

uskutečnili nějakou pouť. Na pouti našeho života nejsme sami. Máme velkou výsadu, že víme o 

blízkosti a pomoci našich andělů strážných a světců, přímluvců, zvláště pak Matky Boží Panny 

Marie. Jak nám připomíná i P. Vella: sjednoceni s Marií všichni putujeme ke konečnému 

vítězství. Často chodíme na poutě na různá známá mariánská místa, jako jsou Lurdy, Fatima či 

Medžugorje. V čem spočívá význam a důležitost poutí? Pro mnohé je to jen cestování, jakýsi 

výlet, pro jiné jen projev úcty. Jejich skutečný smysl je ale hlubší. 

Pouť je projevem lidu, který kráčel do zaslíbené země. Je to symbol velké poutě Izraele, 

který po odchodu z Egypta strávil čtyřicet let putováním na poušti, dokud nepřišel do zaslíbené 

země. Pouť nám připomíná, že jsme na této zemi jen poutníci. Nemáme tu trvalé bydliště, naším 

příbytkem je nebe. Proto jsme jen lidé putující do věčnosti. 

Také nesmíme zapomínat, že putujeme k Ježíši. Na této cestě nejsme sami. Je s námi Maria, 

která nás drží za ruku a vede k Synovi. Mějme tyto věci na paměti; jinak se z naší pouti stane 

jen obyčejný projev úcty nebo kus turistiky.  

Putování není jednoduché. Během pouti se kolem nás ustavičně motá řvoucí lev, který číhá, 

aby nás vyrušil a znepokojil. Zvlášť nebezpečné je, že ďábel nám pořád nastražuje pasti. V 

Mariiných rukou se však nemáme čeho bát. Vítězství je naše. 

K tomu, abychom vyšli na tuto pouť s osvěženými silami a nezměrnou důvěrou v Matku 

Boží Pannu Marii a pomoc celého nebe Vám rád žehnám  

         P. Alois 

NOVINKY Z NAŠÍ FARNOSTI 

Co se týká naší situace osiřelého kaplanského místa v chomutovském farním obvodu, 

přistoupil o. biskup k pomocnému řešení a jmenoval výpomocnými duchovními naší farnosti: 

R.D. Mgr. Miroslava Dvouletého z Jirkova a R.D. Mgr. Volodymyra Malskyiho 

(řeckokatolického kněze pro kterého byl získán z Vatikánu souhlas biritualismu). Proto se 

budeme také s těmito kněžími v našem farním obvodu setkávat. Děkujeme za jejich ochotu a 

pomoc. 

http://www.farnostchomutov.cz/


 

STANE SE 

 

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto: 

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

        ST, PÁ v 18.00 hod.     

        NE v 8 hod. a v 10 hod. 
 

  Sv. Barbora:   ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod. 

        NE v 18.00 hod. 
 

Droužkovice:  NE v 11.30 hod.   Údlice:  ČT v 17.00 hod. a 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod. 

 

 Ve čtvrtek 31.8. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 

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

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 školáky, studenty i vyučující.  

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

 

 V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též mše 

sv. v děkanském kostele. 

 Ve středu 6.9. v 19.00 hod. je setkání ERF. 

V sobotou 9.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. 

Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do 

Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou. 

 V neděli 10.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 

 

 Ve čtvrtek 14.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 15.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním 

roce. 

V neděli 17.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.  

Účast přislíbil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť. 

 

 V pondělí 18.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též mše 

sv. v děkanském kostele. 

V sobotu 23.9. v 11.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše. 

Všichni jste srdečně zváni na tuto poutní mši sv.  

 V sobotu 23.9. od 14.00 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste 

srdečně zváni.  

 

Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.  

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava  

ve Vysočanech v 15.00 hod. 

 

Od měsíce října začne pravidelná příprava k přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ. 

 

 V neděli 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 2.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též mše 

sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 5.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 7.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence  

v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod. 

 V neděli 8.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 

 

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy  

v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. 

 

 

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 25. září 2017. Prosíme přihlaste své 

děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, 

daných při křtu jejich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce. 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY: 

 

    ÚT  16.00 hod. 2. - 4. třída ZŠ  je možné doladit čas 

    ÚT  16.15 hod.   1. třída ZŠ 

    ST   15.15 hod.    8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci doladí se čas! 

    ST   16.00 hod. 5. - 7. třída ZŠ 

 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH 

STRÁNKÁCH 

 

MODLITBA PÁNĚ – BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI 

Další velmi důležitou prosbou Otčenáše je prosba: „Buď vůle tvá.“ Celý Ježíšův život byl 

protkán plněním Otcovy vůle, s touhou plnit jeho vůli už přišel na svět (srov. Žid 10,5-10). Pro 

většinu křesťanů však není pojem "Boží vůle“ něčím vytouženým. Je zvláštní, že tuto prosbu 

píšeme na parte nebo na hroby, ale nikdy na křestní nebo svatební oznámení. Boží vůle je pro 

nás většinou synonymem něčeho těžkého, pro nás nedobrého, co je třeba přijmout, když není 

jiná možnost. Vybaví se nám nejspíš Ježíšův zápas v Getsemanské zahradě, kdy se v úzkostech 

modlil: „Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ (Lk 22,42) 

Ježíš však nevnímal Otcovu vůli jako své omezení, byl si jist jeho láskou a sám miloval 

Otce i každé jeho konání. Nic nedělal sám od sebe, ale stále konal to, co se líbilo Otci. (srov. Jan 

4,34) 

Svatý Cyprián jednak vysvětluje, oč vlastně prosbou „buď vůle tvá“ žádáme, jednak 

upozorňuje i na to, že ďábel se bude snažit nás odvádět od poslušnosti Bohu: „Neříkáme tím, 

aby si Bůh dělal, co chce, ale prosíme, abychom my byli s to dělat to, co chce Bůh. Vždyť kdo 

může Bohu zabránit, aby dělal, co chce? Protože nám však překáží ďábel, aby se naše jednání a 

smýšlení ve všem podřizovalo Bohu, modlíme se a prosíme, aby se v nás uskutečnila Boží 

vůle.“1 

A co je tedy Boží vůle? To je to, co svatého má Bůh v úmyslu se světem a s námi. Je to 

plán, úmysl jeho moudrosti a prozřetelnosti, jeho láska, žádost jeho srdce. Jako by nám Bůh  


