
7. Krása a Dobro jsou podceňovaní učitelé a svědci. Tenhle bod vyplývá z věcí řečených 
výše. V naší “post-pravdivé” době bude pro mnohé mladé snazší nacházet Boha, jak se zjevuje 
v Kráse a Dobru (tj. v životě svatých a ve skutcích hrdinské oběti, milosrdenství a soucitu, 
které je obklopují). Když je mysl lidí uzavřená vůči přitažlivosti Pravdy - tak jako byla během 
dospívání i ta má - Krása a Dobro mohou nadále být přístupovou cestou. Pozor však na past v 
podobě domněnky, že nezáleží na Pravdě, ale pouze na subjektivní zkušenosti a laskavosti! Ve 
skutečnosti to vše patří k sobě. 
8. Praktikujte malé obřady odpouštění. Odpouštějte svým dětem, ale zároveň i vy je proste o 
odpuštění. Když na děti vyjedu, nebo s nimi zacházím nespravedlivě, kaju se. Řekly mi, že to 
pro ně mnoho znamená. Kdyby můj otec jednal stejně, bylo by mi to změnilo život - a vsadím 
se, že jemu taky. 
9. Nakonec nezáleží na vás, ale na Bohu a na vašich dětech. Bůh nám všem dal svobodu. 
Nepřinutí nás, abychom ho přijali. Ani vy k tomu nemůžete své děti přinutit. Udělejte, co je ve 
vašich silách, a zbytek nechte na Něm. 

Shrnuto a podtrženo, nabízím vám vlastně slova Roberta L. Wilkena, velkého historika rané 
církve: “Pro obnovu křesťanské kultury jsou návyky důležitější než obrodná hnutí, každodenní 
rituály poučnější než náboženské extáze, vyznání víry pronikavější než teologické postřehy a 
slavení svátků svatých více povznášející než slavení Dne matek. Ve slovním spojení ex opere 
operato je skryta velká moudrost - účinek vyplývá ze samotného konání. Úmysl je jako rákos 
zmítaný větrem. Záleží na jednání, a pokud něco děláme pro Boha, Bůh tím děláním dělá něco 
pro nás.” 

Na závěr bych dodal: Buďte Církví, nikoli světem. Přestaňte se pokoušet o přizpůsobení se 
světu, o přiblížení se “hledačům”. Buďte jiní. Nebojte se stát za něčím, co je cizí vašemu místu 
a vaší době. Morální terapeutický deismus je - jako laciná milost - smrtícím nepřítelem Církve. 
Bojujte s ním - a bojujte radostně. 

převzato z časopisu RC Monitor 7/2018 (redakčně upraveno a zkráceno) 

SÍLA SLOV JE VE SKUTCÍCH (MK 3,7-12) 

 V synoptických evangeliích následují často kapitoly tak, že v jedné se shrnuje Kristovo 
kázání a v další se vypravuje o zázracích, které konal. Z velké části jsou to uzdravení z 
nevyléčitelné nemoci. Je přirozené, že pisatelé mluví napřed o jednom, pak o druhém. Ale v 
tomto případě nejde o pouhý problém slohového podání. Je tu souvislost vnitřní, dogmatická.V 
našem životě se rozdělují slova a skutky do dvou kategorií, jsou odděleny, jedno může 
existovat bez druhého. Toto rozdělení neexistuje u Boha. Boží slova jsou stvořitelská, jsou 
skutky. “Bůh řekl a stalo se,” (Gn 1,3) čteme na počátku Bible. Kristus mluvil lidskými ústy, 
ale jeho slova jsou Boží. I ona jsou tedy stvořitelská. Ale jejich účinnost se váže na jistou 
podmínku: člověk je musí dobrovolně přijmout. Udělá-li to, ta slova sama ho přetvářejí, 
navracejí mu duchovní zdraví. Aby to lépe vysvitlo, navracel Ježíš svými slovy tolika 
nemocným i zdraví tělesné. 

Převzato z knihy Tomáše Špidlíka, Živé slovo 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 
3.6.  9. v mezidobí Dt 5,12-15 2Kor 4,6-11   Mk 2,23-3,6 
10.6. 10. v mezidobí Gn 3,9-15 2Kor 4,13-5,1  Mk 3,20-35 
17.6. 11. v mezidobí Ez 17,22-24 2Kor 5,6-10  Mk 4,26-34 
24.6. Nar. Jana Křtitele Iz 49,1-6 Sk 13,22-26  Lk 1,57-66.80 
1.7. 13. v mezidobí  Mdr 1,13-15;2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43
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Červen – měsíc zasvěcený zvláště Ježíšovu Srdci 
Mnoho toho bylo již napsáno a namudrováno, v čem je vlastně ta skrytá síla církve, její 

přitažlivost, která jí získává stále nové a nové přívržence ve všech dobách, generacích a 
společenských vrstvách. My křesťané to víme: Kristovo srdce bije v církvi – skrytě, ale účinně.  

To je tedy podstata a smysl úcty k Srdci Ježíšovu: náš Bůh není jen Bohem velemoudrým, 
velemocným, vševědoucím, věčným. Kdyby byl jen to, stačilo by to na uznalé kývnutí hlavou – 
na uznání, že je náramný a velkolepý, ale dál nic, za obdivem by následovala lhostejnost. Náš 
Bůh má však kromě toho božského také nádherné lidské, laskavé srdce, které ti, člověče, 
nabízí. Chce být tvým přítelem, chce tě mít rád, ba už měl dříve, než tys uslyšel jeho jméno. 
Buďme přátelé, říká ti. A co ty na to můžeš jiného, než s radostí přitakat, svým srdcem k němu 
přilnout.  

  Podle P. Ladislava Simajchla 

Kéž se učíme být lidmi dobrého, laskavého srdce. „Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše 
srdce podle srdce svého.“                                                        

žehnám Vám P. Alois 

POMOZTE DOPLNIT CHARITNÍ ŠATNÍK 

Jak jistě víte, Oblastní charita Chomutov poskytuje lidem v nouzi nebo bez domova mimo 
jiné také oblečení. Poptávka se mění podle ročního období, ale po některých věcech je sháňka 
celoročně. Nejvíce žádané jsou deky a různé přikrývky, nepromokavé bundy, pánské košile, 
velmi nedostatkovým sortimentem jsou pánské boty větších velikostí (43 a více). Proto moc 
prosíme, pokud máte doma nepotřebné nebo již obnošené boty, nebo cokoli z výše 
jmenovaných věcí, doneste je na faru.  

Naopak prosíme nenoste splečenské oděvy, dámské kostýmky apod., to naši klienti 
nepotřebují, chtějí se zahřát.  

Pokud byste chtěli pomoct jinak než obnošeným šatstvem, hodí se konzervy s jídlem, 
paštiky apod. Lidé bez domova bohužel většinou nemohou využít potraviny, které dostáváme z 
potravinové banky, protože si je nemají kde uvařit. Konzerva je proto ideální forma.  

Přijímáme také finanční dary, ty můžete posílat na účet č.: 2901177611/2010. 

Všem dárcům moc děkujeme a Pán Bůh zaplať!                                                                           

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Ve čtvrtek 31.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po večerní mši sv., která začíná 
v 18.00 hod. bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním 

obyvatelům našeho města.  
Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu. 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

• V pátek 1.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 3.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve 

Vysoké Jedli. 

• V pondělí 4.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V pátek 8.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento 
den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory.      
v 17.00 hod. 

V sobotu 9.6. v 9.30 hod. bude slavena mše svatá v Bílencích ke cti Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni! Kaplička ve Voděradech prochází rekonstrukcí. 

• V sobotu 9.6. ve 16.00 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď. 
• V neděli 10.6. při mši sv. v 10 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. 
• Tuto neděli 10.6. nebude mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 10.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 

• Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 15.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 18.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 21.6. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V neděli 24.6.  v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V neděli 24.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na 
zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci ☺  Všichni jste 
srdečně zváni! 

Ve čtvrtek 28.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – vigílie Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA 
V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni! 

• V pátek 29.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za 
uplynulý školní rok,  všichni jste zváni a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé. 

• V sobotu 30.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež. 
      

STALO SE 

Před třemi roky byla obnovena tradice pěších poutí na Květnov, které pořádá orelská 
jednota Chomutov. Letos jsme vyrazili v sobotu 19. května, jako obvykle od kostela sv. 

Barbory, ve kterém jsme pouť zahájili krátkou pobožností a obdrželi požehnání na cestu od 
otce Aloise.  

Asi dvacet poutníků se za krásného počasí vydalo Bezručovým údolím přes Bečov a Blatno 
směr kostel Navštívení Panny Marie na Květnově. Účast je každým rokem větší - letos sice 
nedorazili Orlové z jiných jednot, jako tomu bylo v předchozích 2 letech, ale přesto jsme měli 
“přespolní” posily. Dorazili farníci z Podbořan a dokonce 2 poutníci z Prahy!  

Cestu bez problémů a statečně zvládly i děti. Ty nejmenší v kočárku či na zádech rodičů, ty 
větší pak s malým dopingem v podobě nanuka a limonády po svých. Na Prvním mlýně a na 
Blatně U Štěpána se ostatně podle chuti občerstvili i dospělí poutníci. Veselý doprovod 
poutníkům po celou cestu dělal pejsek Chip (čti Čip).  

V závěrečné fázi cesty, na louce mezi Blatnem a Květnovem, podél nově vysazeného 
stromořadí, jsme se pomodlili radostný růženec a se závěrečným křížem dorazili ke kostelu. 
Zde už čekalo dalších asi dvacet poutníků, kteří na Květnov přijeli auty.  

Milým překvapením pak byl příjezd předsedy duchovní rady Orla, P. Alvareze Kodedy z 
Plzně, který se připojil k důstojným pánům Aloisovi a Mirkovi při slavení mše svaté. Ta byla 
zakončena zpěvem orelského chorálu Ó zdroji pravdy! Po mši jsme uctili milostnou sošku       
P. Marie a všichni se občerstvili u poutního stánku. Myslím, že můžeme říci: byla to krásná 
pouť! Tak za rok se přidejte i Vy... Zdař Bůh!  

       L. Tomko, starosta jednoty 

JAK PŘEDAT VÍRU SVÝM DĚTEM 

Tady je pár postřehů Roda Drehera, amerického novináře a spisovatele, autora knihy 
Benediktova cesta (možná jste o ní slyšeli). Jsou to rady pro křesťany, kteří chtějí, aby si jejich 
děti uchovaly víru, ale všechny body můžeme zobecnit na výchovu a předávání hodnot dětem 
vůbec.  

1. Přijměte, že na to neexistuje žádný neprůstřelný program. Náboženskou víru nelze do 
člověka nainstalovat jako počítačový program. Není žádná aplikace, která by dětem předala 
zbožnost. To neznamená, že nemůžete dělat nic, jen byste se měli vyvarovat dojmu, že někdo 
má v téhle věci k dispozici tajný recept. 
2. Nesvěřujte náboženskou výchovu zcela do cizích rukou. Jste prvními náboženskými 
vzdělavateli svých dětí. Personál vaší farnosti vám může - a má - pomáhat, ale z větší části je 
úkol na vás. 
3. Žijte svou víru. Nejdůležitější formou náboženského vzdělávání v rodinách je osobní 
příklad. Musíte i vy svoji víru skutečně ŽÍT. Nestačí říci: “V tohle věříme.” Je třeba se vydat na 
cestu a po té jít. Bůh pro vás musí být živou skutečností - a ne pouze o nedělích a svátcích. 
4. Život z víry znamená z 80% formaci, z 20% předanou informaci. Jako mladý zapálený 
konvertita jsem se domníval, že odpovědí na odvracení se křesťanů od víry je lepší katecheze. 
Teď je mi padesát, prošel jsem za svůj život náboženskými otřesy a téměř 18 let vychovávám 
děti. Již vidím, že vzdělávání tvoří jen část celé odpovědi - a ne tu nejdůležitější. Nechci 
katechezi znevažovat - myslím, že všichni víme, že bychom se jí měli věnovat důkladněji - jen 
bych rád zdůraznil, že praxe znamená víc než ovládnutí informací. 
5. Neutíkejte před velkými otázkami. “Proč Bůh dopustil, že teta Ruthie umřela?” To je 
dobrá a vážná otázka. Zasluhuje si dobrou a vážnou odpověď - a říci “S jistotou nevím,” je 
lepší, než smést dotaz ze stolu pomocí frází. Ve spoustě rodin je náboženství (nevědomě) 
používáno jako bariéra proti skutečným mravním a teologickým otázkám. 
6. Povzbuzujte smysl pro úžas. Veškeré pravé náboženství začíná žasnutím. Vystavte své děti 
(i sebe) Boží přítomnosti v přírodě, v posvátném umění a architektuře, v literatuře. Jinak 
riskujete, že se jejich zkušenost s vírou scvrkne na suchý moralismus. 


