
Vnitřní svoboda – Jacques Philippe. Řekl bych téměř „povinná četba“ každého mého 
farníka :o) Prohlubuje vyústění předchozího knižního titulu a je skutečně velmi praktickou 
pomůckou pro každého člověka, který touží po plné svobodě Božího dítěte. 

Ukřižovaný Kristus – Raniero Cantalamessa. Velmi hluboká a vtahující velkopáteční kázání 
tohoto papežského kazatele nám velmi snadno pomohou rozjímat o velikonočním tajemství, 
Kristově oběti, ale také nám pomohou správně zacílit novou evangelizaci. 

My kážeme Krista Ukřižovaného – Otec Raniero Cantalamessa jako by se nemohl nasytit 
pohledu na ukřižovaného Pána. Znovu a znovu se noří do tajemství našeho vykoupení a 
odhaluje jeho stále nové, netušené hlubiny a bystře je aplikuje na současný život.  

Vrať se – Herbert Madinger. Náš život je jako obilné zrno klíčící zvolna celá desetiletí. Je v 
něm skryta tajemná síla, zdánlivě léta „mrtvá“, když zrno nemá vhodnou půdu ke klíčení. Tato 
kniha občerstvuje a formuje naše svědomí v duchovním životě a přivádí nás k Otci, který říká: 
„Vrať se!“ Rád by nám odpustil, políbil nás na usmířenou a svěřil nám svůj otcovský dům se 
slovy: „Jste mé milované děti, v nichž se mi zalíbilo.”  

BOŽE, DĚKUJI TI, ŽE NEJSEM JAKO OSTATNÍ LIDÉ (LK 18,9-14) 

V sobotu třetího postního týdne budeme v evangeliu číst příběh o farizeovi a celníkovi.  
Kardinál Špidlík se zamýšlí nad tématem pýchy zobrazeným v tomto podobenství: 

Z katechismu známe tzv. sedm hlavních hříchů: pýcha, závist, lakomství, smilství, 
nestřídmost, hněv a lenost. Na Východě ten výpočet obrátili. Dali pýchu až na konec jako 
poslední stupeň odpadnutí od Boha. Kromě toho vypočítávají těchto hlavních hříchů osm. 
Rozdělili totiž od sebe marnivost a pýchu. Liší se totiž značně. Marnivý člověk se chlubí 
něčím, co v očích Boha a rozumných lidí nemá velkou cenu: pěkné vlasy, příjemný hlas při 
zpěvu, drahé šaty, původ z bohaté rodiny, apod. Je to hřích? Někdy je to spíš směšnost. Pýcha 
naopak je nejtěžší z hříchů. Někdo se chlubí velkou věcí, tj. Boží milostí, ctností. Připisuje si 
zásluhy sobě, že je lepší než ostatní lidé. I kdybys takový byl, píše Evagrius, zahnal bys sedm 
d'áblů, ale zůstal by ti osmý, zlý duch pýchy, který vynahradí všech sedm předcházejících. 

Převzato z knihy Tomáše Špidlíka, Živé slovo 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení   2.čtení     Evangelium 
4.3. 3. postní Ex 20,1-17  1Kor 1,22-25   Jan 2,13-25 
11.3. 4. postní 2Kron 36,14-16.19-23  Ef 2,4-10    Jan 3,14-21 
18.3. 5. postní Jer 31,31-34  Zid 5,7-9    Jan 12,20-33 
25.3. Květná Iz 50,4-7  Flp 2,6-11    Mk 14,1-15,47 
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Milí farníci, 

vstoupili jsme do postní doby a už nám běží... nevím, jestli ne až příliš rychlým tempem. 
Byla by velká škoda, kdyby nám však proběhla mezi prsty. Mnohdy si myslíme, nebo máme 
ve svém vnímání schéma postní doby jakožto doby, kdy se musíme a máme polepšit. Ale 
Písmo nic o polepšování neříká. Mluví však o obrácení, tedy konverzi, změny smýšlení, obratu 
v cestě přímo k cíli.  
Často mne napadá, že je třeba se jinak podívat i na zaběhané způsoby vnímání našeho 

jednání. Jeví se mi totiž, že mnohdy vnímáme plod Kristovy oběti – naši spásu, jako něco co si 
musíme či máme zasloužit. Kolikrát jsem se již potkal s tím postojem: musím jednat tak a tak, 
abych dosáhl spásy. A na druhé straně: nesmím jednat tak či konat toto, abych nepřišel o spásu.   

Jenže naše vykoupení a spása je zdarma darovaný Dar lásky Boha Otce skrze umučení a 
vzkříšení Syna v síle Ducha svatého. Vždyť lotr, který prosil Krista: „Ježíši, pamatuj na mě, až 
přijdeš do svého království,“ dostal od Ježíše odpověď: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se 
mnou v ráji.“ Tento lotr už nestihl nic udělat, změnit či napravit z toho co pokazil, zničil či 
dokonce zabil. A přesto mu Ježíš zaslíbil ráj. Protože Ho přijal. 

Není to samozřejmě tak, že stačí pouhá víra, když je možno jednat. Vždyť sv. Jakub nám to 
říká velmi přesně: „Ukaž mi tu svoji víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků 
mohu dokázat svou víru. (Jak 2,18). Neboť jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra beze skutků 
je mrtvá.“ (Jak 2,26) 

Byli jsme však vykoupeni, a to za “vysokou cenu“, jak podotýká sv. Pavel v 1 Kor 6,20. A 
právě tato spása nám má být motorem radosti žít tak, jak píše sv. Pavel dále: „Už nežiji já, ale 
žije v mně Kristus. Avšak tento  život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože On mne 
miloval a za mne se obětoval.“ (Gal 2,20)  

                                                       Přeji a vyprošuji požehnanou svatopostní dobu Vám i sobě 
                   

P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.,  
v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod. 

• Ve čtvrtek 1.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V sobotu 3.3. 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 3.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 3.3. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 
• V neděli 4.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijati do katechumenátu letošní kandidáti křtu. 
• V neděli 4.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V neděli 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V týdnu 5.3. - 9.3. nabízíme pro děti a mládež společné prožití jarních prázdnin, tentokrát v 
Horní Blatné. Přihlášení je možné na arch v kostele. 

• V pondělí 5.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V neděli 11.3. při mši sv. v 10.00 hod. přijmou letošní kandidáti křtu pomazání olejem 
katechumenů. 

• V neděli 11.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

• Ve středu 14.3. v 19.00 hod. bude jednání ERF 
• Ve čtvrtek 15.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 16.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 17.3. 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 17.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 17.3. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 
•
• V pondělí 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je jak 

ráno v 7.15 hod., tak v 18.00 hod. večer. 
• V pondělí 19.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
• Ve čtvrtek 22.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

V sobotu 24.3. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti  
o. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána! 

• V neděli 25.3. je změna času – začátek letního času. 
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. 

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. 

V POSTNÍ DOBĚ NEJDE JEN O PŮST 

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a 
koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na 
televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku 
příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, 
co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí 
dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím 
lépe… Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem na popeleční středu jako 
malý kluk vycházel mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem 
… Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, ale já si to 
nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní době“, která jako 
nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni onoho damoklova meče 
nesmyslné pochmurnosti a odříkání. 

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem 
zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v 
„postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu 
důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! 
Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. 

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho 
jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich 
může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a 
co je pro nás dobré. 

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: 
„půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá 
mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká 
(peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. 
Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. 

Ignác Mucha: Ve víru víry 
úryvek převzat z  www.vira.cz 

NABÍDKA FARNÍ KNIHOVNY 

 Chomutovská farní knihovna nabízí velké množství duchovní literatury. Pan děkan pro nás 
vybral několik titulů obzvlášť vhodných k četbě v postní době a k duchovnímu růstu. Těšíme se 
na Vaši návštěvu! 

Nesobeckou cestou – Henri Nouwen. Útlá knížečka, která nás uvede k jádru Kristových 
pokušení od ďábla, která se však týkají v životě každého z nás. Kristův život je v příkrém 
rozporu s hodnotami, které uznává svět, což pro všechny Kristovy následovníky představuje 
velkou výzvu… 


