
Pomozte s šířením knihy! Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. již knihu na konci března rozeslal 
do všech lidových, obecních, městských, okresních i krajských knihoven. Prosím, zeptejte se 
ve vaší knihovně, zda ji již zařadili do knihovního fondu. Při podobných akcích v minulých 
letech se nám stalo, že v některých knihovnách zaslanou knihu založili a v nabídce knihovny 
se neobjevila... 

Knihu doporučujeme i vám! Pomozte ji šířit i mezi vašimi přáteli. Je důležité, aby 
především sami křesťané věděli, čím vším katolická církev přispěla k budování evropské 
civilizace. 

Publikace s 208 stranami textu a 16 stranami obrazových příloh je šířena jen za příspěvek 
180 Kč + obyčejné poštovné České pošty. Objednat ji můžete na www.amims.net, k zakoupení 
je také v Matici cyrilometodějské a na www.maticecm.cz. 

Knihu jsme rozeslali také do všech základních a středních škol v ČR. Pokud jste učiteli a 
chtěli byste ji pomoci šířit mezi svými kolegy, napište mi na pavel@fatym.com. Rádi vám 
ji za jakýkoliv příspěvek podle vašich možností nebo i zdarma v potřebném množství zašleme. 

Předem děkujeme všem, kteří rozšíření této důležité knihy jakýmkoliv způsobem 
podpoříte. 

P. Pavel Zahradníček 
převzato z časopisu RC Monitor, kráceno 

MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY? 

 V pátek 22.6. vláda v demisi podpořila návrh skupiny poslanců (převážně za ANO a 
ČSSD), podle kterého by manželství mohli uzavírat lidé bez ohledu na své pohlaví (nebo 
gendrovou příslušnost!). Homosexuální lobby se tak opět snaží zaútočit na tradiční rodinu a 
zmatením pojmů rozvrátit přirozené hodnoty lidí.   
 Jiná skupina poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s 
lidovcem Markem Výborným chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a 
ženy. Navrhla proto příslušné doplnění listiny práv a svobod i v reakci na snahy o uzákonění 
možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví. Výborný zdůraznil, že návrh není 
namířen proti žádné skupině obyvatel. Nikdo neupírá homosexuálům jejich lidskou důstojnost, 
ale nelze zavírat oči, když se naší společnosti snaží lobisté namluvit, že homosexuální svazek je 
stejný jako manželství jednoho muže a jedné ženy.  
 Na podporu návrhu poslance Výborného vznikla petice, jejíž autorem je Aliance pro rodinu. 
Jejím podpisem můžeme i my vyjádřit náš souhlas s tím, že manželství NENÍ pro všechny a 
zaslouží si nejvyšší možnou právní ochranu. Prosíme, připojte i vy svůj podpis, petiční archy 
najdete mimo jiné v našem kostele.  

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 
1.7. 13. v mezidobí Mdr 1,13-15;2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15  Mk 5,21-43 
8.7. 14. v mezidobí Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10  Mk 6,1-6 
15.7. 15. v mezidobí Am 7,12-15 Ef 1,3-14  Mk 6,7-13 
22.7. 16. v mezidobí Jer 23,1-6 Ef 2,13-18  Mk 6,30-34 
29.7. 17. v mezidobí 2Kral 4,42-44 Ef 4,1-6  Jan 6,1-15 
5.8. 18. v mezidobí Ex 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24  Jan 6,24-35 
12.8. 19. v mezidobí 1Kral 19,4-8 Ef 4,30-5,2  Jan 6,41-51 
19.8. 20. v mezidobí Pr 9,1-6 Ef 5,15-20  Jan 6,51-58 
26.8. 21. v mezidobí Joz 24,1-2a.15-17.18b Ef 5,21-32  Jan 6,60-69 
2.9. 22. v mezidobí Dt 4,1-2.6-8.         Jak 1,17-18.21b-22.27 Mk 7,1-8.14-15.21-23
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„Čím krásnější je cesta, tím je silnější pokušení zastavit se, usednout, pozorovat krajinu – a 
přitom zapomenout na cíl.“     

(M. Quoist)  

Milí farníci, přátelé, 

tímto citátem chci uvést náš vstup do letního času prázdnin a dovolených, abychom prožívali 
veškerou tu krásu kolem sebe, ale také v sobě pokud možno co nejplněji. A to lze pouze a 
jenom s vědomím Cíle, ve spojení s Tím, který je Původcem veškeré krásy. 

I my se vydáváme, zvláště v tomto čase, na cesty. Člověk si stanoví cíl, který chce 
dosáhnout, a ví docela dobře i proč. Musíme také pamatovat na to, jak daného cíle dosáhneme, 
jak se kam dopravíme atd. Pro nás je však důležité pamatovat nejen na veškeré hmotné 
zabezpečení a zajištění všech náležitostí, ale také pečovat o své duchovní zrání a občerstvení – 
a to tím, že vše chceme prožívat ve spojení s Bohem.  

I v tomto ohledu je třeba si stanovit nejen cíl a důvod, ale i způsob, jakým chci toho cíle 
dosáhnout. Známe to moc dobře i ze svého života, ve zmateném postupu téměř každá práce 
zkrachuje. 

Způsob je totiž velmi důležitý i proto, že se netýká jen nás samotných, ale neseme 
zodpovědnost i za všechny lidi i místa, kterými projdeme, kde budeme ubytováni…  Během 
naší cesty se musíme stále zaobírat tou otázkou: Jak? nesledovat jen tupě cíl. Někdy se nám 
dokonce může stát, že se budeme muset, prozatím, vzdát třeba i samotného dosažení cíle, 
abychom se stávajícím způsobem svému cíli nezpronevěřili.  

To, čím bych vás tedy chtěl vybavit na cestu, jsou tři otázky: KAM? PROČ? a JAK? 
 KAM?     označení místa nemusí být ještě plnou odpovědí 
 PROČ?   obelhávání svého srdce nikam nevede 
 JAK?      zvážení pouze vlastních schopností ještě nemusí stačit  

Kéž nás po celý tento letní čas provází ruka Páně svou ochranou.  
K tomu Vám všem ze srdce žehnám. 

P. Alois                                                               

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

O nedělích 1., 8. a 15. 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 1., 8. a 15. července v děkanském 
kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 
              

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. 
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby 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:  PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.  
       
• V neděli 1.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 
• V neděli 1.7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod. v 
děkanském kostele. 

• V neděli 8.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 

• V sobotu 14.7. ve 10.30 hod. budou v kapli sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích oddáni Karel 
Landa a Lucie Abelová. 

• V sobotu 14.7. ve 14.00 hod. budou v kapli sv. Michaela na Horním Hradě oddáni Pavlína 
Buršová a Václav Ungr. 

• V neděli 15.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 

• V neděli 22.7. je mše sv. v děkanském kostele opět v 8 hod. a v 10 hod. 
• Ve čtvrtek 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 28.7. v 15.00 hod. bude v Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 

V neděli 29.7.  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 29.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích  průvod od křížku a následně 
poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

• V sobotu 4.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 4.8. na Lomci u Vodňan budou oddáni Lucie Šobáňová a Tomáš Janšta. 
• V neděli 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 8.8. ve 13 hod. budou oddáni v děkanském kostele Petra Ingrová a David Šimeček. 
• V sobotu 18.8. v 11.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Denisa Trbuhová a Zdeněk 
Šesták. 

• V sobotu 18.8. ve 12.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Ludmila Balážová a Daniel 
Krauz. 

• V sobotu 18.8. ve 13.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Miroslav Maleček 
a Monika Malečková. 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 19.8. 
Ranní mše sv. v 8.00 hod. je především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. bude 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 25.8. v 10.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Paulína Březinová a 
Zdeněk Březina. 

• V sobotu 25.8. ve 14.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Darja Stojanovová a Marek 
Beliš. 

V neděli 26.8. v 11.30 hod. bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  
Přijměte srdečné pozvání! 

• V sobotu 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
 V neděli 2.9. 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 neděli 2.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a mše sv. v 18.00 hod. 

Mše svaté s nedělní platností (zvláště pro ty, kteří nemohou jít na mši v neděli) jsou slouženy  
v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. Kromě 21.7. 

     

PŘEČETLI JSME 

Letos u nás po deseti letech znovu vyšel překlad knihy amerického historika Thomase E. 
Woodse “Jak katolická církev budovala západní civilizaci”. Jedná se o publikaci, která 
populární formou ukazuje např., proč se moderní věda zrodila právě v katolické církvi (a proč 
to nebylo náhodou), jak přinesla katolická církev systém univerzit a tím urychlila vědecký 
pokrok, poskytuje vyvážená historická fakta o Galileově případu, ukazuje, jak Církev 
humanizovala pohanský Západ trváním na posvátnosti každého lidského života, jak západní 
právní systém vyrostl z církevního práva a mnoho dalšího. 

Tato kniha má apologetický rozměr - poskytuje čtenáři informace, aby uměl nejen svou 
víru, ale i působení církve, obhájit před druhými. To považuji za velmi důležité - a dnes často 
opomíjené. Důsledek je pak jednoznačný: kdo si neumí obhájit svou víru a katolickou církev, 
ten o těchto tématech s druhými raději nemluví.


