
LÁSKA ODPOUŠTÍ HŘÍCHY (LK 7,36-50) 

Ve čtvrtek 20.9. budeme při mši číst v evangeliu příběh o hříšnici, která přišla za Ježíšem 
do farizeova domu a svými slzami a vlasy mu omyla nohy. Kardinál Špidlík se zamýšlí nad 
odpuštěním: 

1. Kdyby to byl prorok, byl by poznal, že je to hříšnice 
Při výchově se dává důraz na to, aby se děti vyvarovaly špatné společnosti. Bůh, který ve 

Starém zákoně vychovával židovský národ k přijetí Mesiáše, nedovoloval úzký styk s pohany 
a hříšníky. Ježíš se, jak se farizeovi zdálo, tohoto opatření nedrží. On však ukazuje relativní 
smysl těchto opatření. Zlá společnost pokazí toho, kdo je mravně nedospělý. Naopak vyspělý a 
pevný člověk vnese dobro i do prostředí, které je postrádá. Není radno se pokládat za 
dospělého a pevného neúměrně, ale zase se nemáme vyhýbat příležitostem k dobru z 
přehnaných obav, abychom se neposkvrnili. 

2. Jsou jí odpuštěny její mnohé hříchy, protože projevuje velkou lásku 
Jistý pedagog radíval mladým mužům, aby se chovali uctivě k dívkám špatné pověsti a 

říkali jim “slečno”, aby nedali znát, že jsou vyřazené ze společnosti. Odůvodňoval to tím, že 
mnoho z nich se dostalo na scestí, protože nepoznaly čisté lidské vztahy, a proto je může 
zachránit jenom setkání s láskou. Láska, je-li opravdová a nadpřirozená, má moc a sílu Boží 
přetvořit svět. Odpouští hříchy druhým i sobě. Protože ji však nikdo nemá sám ze sebe, musí ji 
nejdříve dostat. Je tomu podobně, jako když se rozžíhají svíce. Jedna se zapaluje od druhé a 
nakonec září prostor světlem. To světlo pak zahání tmu samo sebou. Není proto krásnějšího 
povolání ve světě než umět šířit a předávat Boží lásku lidem. 

3. Komu se odpouští málo, málo miluje 
 Vztah mezi láskou a odpuštěním hříchů je dvojí. Láska odpouští, ale i naopak odpuštění je 

motiv lásky. Na to se nesmí zapomenout, když čteme v životopisech svatých, jak dlouhé dělali 
pokání za hříchy a jak často na ně mysleli. Jeden z Otců pouště říkával: “Sotva vstanu, myslím 
na svůj hřích a s myšlenkou na své hříchy chodím spát.” Když to čteme, první myšlenka, která 
nás při tom napadne, je úsudek, že je to přehnané, že je to nedostatek důvěry v Boha, který 
odpouští. Abychom však pochopili tento a podobné výroky, musíme se vžít do myšlení, jak jim 
rozuměli ti, kdo je říkali. Oni neměli nejmenší pochyby o tom, že jim Bůh jejich chyby a 
nedostatky stále promíjí. Ale mysleli na ně často, protože si při tom uvědomovali, jak dobrý je 
Otec v nebesích, kterému v lásce k nám nepřekáží ani naše slabosti a nevěrnosti. Připomínali 
své hříchy, protože věřili, že jsou odpuštěné. To pak je povzbuzovalo v lásce a naději. 

Tomáš Špidlík: Živé slovo 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 
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 
9.9. 23. v mezidobí Iz 35,4-7a Jak 2,1-5    Mk 7,31-37 
16.9. 24. v mezidobí Iz 50,5-9a Jak 2,14-18    Mk 8,27-35 
23.9. 25. v mezidobí Mdr 2,12a.17-20 Jak 3,16-4,3   Mk 9,30-37 
30.9. 26. v mezidobí Nm 11,25-29 Jak 5,1-6   Mk 9,38-43.45.47-48
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  Milí farníci, 

vítám Vás po prázdninovém čase opět do vzájemné spolupráce v nadcházejícím novém 
školním roce. Myslím, že je to jistým způsobem pro všechny generace vždy nově oslovující 
časový úsek po mnoha stránkách. Ano, žijeme v čase (zatím :o)), a musím říci, že v letošním 
roce jsme mohli zažít společně opravdu mnoho krásného. Hned na začátku vydařenou 
Tříkrálovou sbírku (do které věřím, že se v letošním školním roce zapojíme opět s větší účastí 
a nasazením), velkým příjemným překvapením byl povedený první Farní a charitní ples, o 
Velikonocích vstoupili do Kristovy církve přijetím svatého křtu 4 katechumeni, vykonali jsme 
opět nádhernou společnou pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného, zakusili jsme krásu Slavnosti 
Božího Těla, mohli jste se mnozí ponořit do roční přípravy k přijetí svátosti biřmování a tato 
svátost byla udělena otcem biskupem 16ti věřícím, prožili jsme překrásné první svaté přijímání 
šesti slečen z naší farnosti, po celý rok jsme s mladými připravovali Farní chaloupky, které – 
posuďte z reakcí dětí – se vydařily! :o)   

Také nás však i mnozí opustili, odvoláni Pánem nad životem a smrtí, na věčnost. Někteří 
prožili či prožívají těžké zápasy s různě zákeřnými nemocemi svými či svých blízkých. Možná 
někteří unikli o vlásek smrti či jí byli velmi blízko.  
Dostáváme do farnosti dar v podobě nového pana kaplana Ing. Leo Gallase, Ph.D., člena 
Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, založenou sv. Anežkou Českou. Sice na 
omezenou dobu, ale díky Bohu za něj. 

Bylo a ještě i je v letošním roce v naší farnosti poměrně hodně lidiček, kteří uzavřeli a 
uzavírají svá manželství před Bohem a před církví, ale také z naší farnosti vzešlých nevěst a 
ženichů, kteří vstupují letos v manželství i na jiných krásných místech naší vlasti. Mnohým z 
nich jsem připomínal výrok známého spisovatele Gilberta Keitha Chestertona, domnívám se 
potřebný k tomu, abychom prožívali svůj život plně, s užitkem ale i šarmem, ale především 
vděčně a tudíž krásně: „Abychom něco milovali, musíme si uvědomit, že o to můžeme 
přijít.“ 

http://www.farnostchomutov.cz


Myslím, že můžeme s klidem za slůvko „něco“ vložit slovo „někoho“ a vezmeme-li to 
vážně, určitě nám pomůže prožít nastávající čas, ale především naše vztahy v rodině, ve 
farnosti, v zaměstnání o něco hlouběji, pravdivěji, vděčněji a krásně. 

K tomu, aby se nám to dařilo, Vám všem ze srdce rád žehnám    
                                                                                                                                   P. Alois   

                                                            
STANE SE 

   Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto: 

  Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.  
     (PO po setkání seniorů) 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 v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod. 
NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK 

• V sobotu 1.9. v 10.30 hod. přijmou kněžské svěcení v kostele sv. Františka na Starém Městě 
pražském jáhnové Václav Sládek a Leo Gallas členové Rytířského řádu Křížovníků s 
červenou hvězdou. 
• 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. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve 
Vysoké Jedli. 
• V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve středu 5.9. v 19.00 hod. je setkání ERF. 
• Ve čtvrtek 6.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• Ve čtvrtek 6.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 7.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce. 

V sobotou 8.9. 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 17.00 hodin, které bude předsedat pomocný 
brněnský biskup Pavel Konzbul. 

V neděli 9.9. v 10.00 hod. bude v kostele sv. Ignáce na náměstí v Chomutově slavit svou 
primiční mši sv. novokněz P. Václav Sládek O.Cr. Všichni jste srdečně zváni! 

• V neděli 9.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 

• Ve čtvrtek 13.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
V neděli 16.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.    

Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť! 
Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o) 

• V pondělí 17.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též mše sv. 
v děkanském kostele. 

• V tomto týdnu začíná výuka NÁBOŽENSTVÍ. 
• Ve čtvrtek 20.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 21.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků  
V sobotu 22.9. ve 14.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše.  
• V neděli 23.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.  

V pátek 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. 

V sobotu 29.9. od 14.00 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost. Těšíme se 
na společné setkání a popovídání :o) 

• V neděli 23.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 1.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též mše sv. 
v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 4.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 5.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků  

V sobotu 6.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence  
v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod. 

• V neděli 7.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 
ve Vysoké Jedli. 

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

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 17. září 2018. Prosíme přihlaste své děti a 
mládež k výuce náboženství, která je pomocí Vám rodičům k naplňování Vašich závazků 

daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce. 
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY: 

    ÚT  16.00 hod. 5. - 7. třída ZŠ       
    ÚT  16.15 hod.    1. třída ZŠ 
    ÚT  17.00 hod.  2. - 4. třída 

    ST   16.30 hod.   8. - SŠ Doladíme dle možností studentů 
      

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 
http://www.farnostchomutov.cz  

http://www.farnostchomutov.cz/

