
Z dalších měst, v nichž v naší zemi kázal, je připomínáno Znojmo, Jemnice, Jihlava, Český 
Krumlov, Plzeň, Tachov, Cheb. Vstup do Prahy měl zakázán. Za hlavní důvod se uvádí, že 
obracel velké množství husitů. Jako tajemství Janovy přitažlivosti, s níž přiváděl duše ke 
Kristu, je uváděn jeho jemný úsměv, vnímavost, svěží mysl a asketický život plný lásky, 
autentický k evangeliu, které hlásal. 

Za nejvýznamnější tažení Jana Kapistránského je považováno to, pro které se stal patronem 
všech vojenských kaplanů (10. 2. 1984). Na sklonku svého života se ještě v 70 letech s velkou 
aktivitou zapojil do obrany Bělehradu a celého křesťanství. V roce 1453 se zúčastnil 
křižáckého tažení proti Turkům po boku uherského vrchního velitele Jana Hunyadyho. Když se 
sultán Mohamed II. s ohromným tureckým pozemním vojskem za podpory válečného loďstva 
na Dunaji blížil k Bělehradu, očekával je Hunyady s mečem na pravém křídle a Jan 
Kapistránský s křížem na levém. Ten ve vojsku upevňoval kázeň, světil prapory, žehnal, 
napomínal, povzbuzoval a udržoval pořádek. Díky němu vydrželi vojáci na hradbách při jejich 
obraně proti turecké přesile a po jejich odehnání navíc Jan Kapistránský se svým vojskem 
pronásledoval Turky k jejich táboru za Sávou a významně přispěl k jejich rozprášení. Slavné 
vítězství všichni křesťané přičítali zásluhám a modlitbám sedmdesátiletého řeholníka 
Kapistrána a po celé Evropě bylo s vděčností vyslovováno jeho jméno. 

Jan Kapistránský po boji pečoval o morem nakaženého Jana Hunyadyho až do jeho smrti 
11. srpna a následně byl zachvácen prudkou zimnicí. Přes velkou vyčerpanost se dal dovézt do 
Iloku u Dunaje v Chorvatsku, aby zde dodal zmužilosti vojákům, kteří byli v pohotovosti proti 
případnému dalšímu útoku Turků. Zde pak 23. října zemřel se jménem Ježíš na rtech. 

Jan Kapistránský byl svatořečený 16. 10. 1690 papežem Alexandrem VIII., při pokoncilní 
revizi byla jeho nezávazná památka ustanovena na datum úmrtí 23. 10. 

více na www.catholica.cz 

ŽÁDNÝ, KDO POLOŽÍ RUKU NA PLUH A OHLÍŽÍ SE ZA SEBE, NENÍ ZPŮSOBILÝ PRO BOŽÍ 
KRÁLOVSTVÍ (LK 9,57-62) 

Moudrý člověk prý se pozná podle toho, že dovede změnit své mínění, když pozná, že 
pravda je jiná, než ta, kterou sledoval. Ovšem i tato moudrost má své meze. Kdo často své 
mínění mění, stává se nedůsledný a nespolehlivý. Daleko horší je, když měníme postoj k lidem, 
kterým máme zůstat věrní. Křesťané vyznávají jistý světový názor, souhrn pravd. Je 
pochopitelné, že jim postupně líp a líp rozumíme, že tedy měníme částečně i své mínění. Ale 
podstata křesťanství je ve věrnosti k osobě Kristově. Věrnost pak nepřipouští pochybnosti, 
váhání. Je známé, že lékaři odmítají léčit pacienty, kteří užívají současně jiné léky než ty, které 
jim dávají oni, zvláště když by měly opačný účinek. Výsledek dvojího léčení by znamenal 
oslabení organismu. Bohužel takovou dvojí opačnou léčbu dělá mnoho křesťanů. Částečně 
sledují rady Kristovy a částečně se ohlížejí po opačných názorech. Oslabený křesťanský život 
nedává dobrý příklad a netěší toho, kdo jej vede. 

kardinál Špidlík: Živé slovo 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 
30.9. 26. v mezidobí Nm 11,25-29 Jak 5,1-6   Mk 9,38-43.45.47-48 
7.10. 27. v mezidobí Gn 2,18-24 Zid 2,9-11   Mk 10,2-16 
14.10. 28. v mezidobí Mdr 7,7-11 Zid 4,12-13   Mk 10,17-30 
21.10. 29. v mezidobí Iz 53,10-11 Zid 4,14-16   Mk 10,35-45 
28.10. 30. v mezidobí Jer 31,7-9 Zid 5,1-6   Mk 10,46-52 
4.11. 31. v mezidobí Dt 6,2-6 Zid 7,23-28   Mk 12,28b-34 
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  Milí farníci, 

jak už jste se dozvěděli v zářijovém čísle Dvojlístku, má naše farnost nového kaplana – je 
jím P. Leo Gallas OCr. Narodil se před čtyřiceti lety na Moravě, na Hané. Po absolvování 
základní školy se vyučil v oboru řezník – uzenář a potom pokračoval ve studiu na SPŠ 
technologie masa v Praze. Po maturitě studoval technologii potravin na Mendelově zemědělské 
a lesnické univerzitě v Brně a byl promován inženýrem. Následně se přihlásil 
k postgraduálnímu studiu na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Tam obhájil velký 
doktorát (Ph.D.) v oblasti hygieny a technologie potravin živočišného původu. Pracoval jako 
vysokoškolský pedagog a výzkumník, nejdříve jako asistent a po té jako odborný asistent. Při 
studiu působil v rámci Vysokoškolského katolického hnutí Brno a poté byl také předsedou 
VKH České republiky. 

V roce osmistého výročí narození sv. Anežky České (2011) vstoupil v Praze do postulátu 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (OCr.), který tato svatá založila. Slavné 
řeholní sliby, kterými se Bohu zavázal žít po zbytek života v tomto Řádu, složil v roce 2016. 
V roce 2017 byl biskupem Mons. Františkem Radkovským vysvěcen na jáhna. Roční 
jáhenskou službu vykonával v řádové farnosti při kostele sv. Františka z Assisi v Praze. O rok 
později, v roce 2018, byl tímtéž biskupem vysvěcen na kněze (1. září 2018). Od roku 2013 
studoval katolickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Studium ukončil obhajobou diplomové práce dne 5. září 2018 (Mgr.). Svou řeholní formaci a 
studia teologie prožíval společně s chomutovským rodákem P. Václavem Sládkem OCr., který 
slavil svou primiční mši sv. v chomutovském kostele sv. Ignáce z Loyoly v neděli 9. září 2018. 

Pater Gallas má rád historii. Kromě klasické a operní hudby miluje cimbálovou muziku. 
Z pohybových aktivit má rád pěší turistiku a velmi rád chodí na houby. V duchovní oblasti se 
snaží zprostředkovávat Boží milosrdenství, kterého se lidem dostalo prostřednictvím 
spásonosného života a utrpení Božího Syna – našeho Spasitele, Ježíše Krista. Rovněž se snaží 
ukazovat krásu a důležitost víry způsobem a jazykem, který je srozumitelný modernímu 
člověku.                                                             

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

  Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu: 

  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. 
Vysoká Jedle 1. NE v měsíci ve 14.00 hod.  Březno 2. NE v měsíci ve 14.00 hod. 

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK 

• 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 středu 3.10. v 19.00 hod. je setkání ERF. 
• Ve čtvrtek 4.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 5.10. v 16.30 hod. mají setkání BROUČCI na děkanství. 

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 sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve 
Vysoké Jedli. 

• Ve středu 10.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od       
19 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 
• Ve čtvrtek 11.10. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
V sobotu 13.10. bude v 16.00 hod. v děkanském kostele VARHANNÍ KONCERT v rámci 

Českého varhanního festivalu 2018. Všichni jste srdečně zváni! 
• V neděli 14.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v 
kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 

• V pondělí 15.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též mše 
sv. v děkanském kostele. 
• Ve čtvrtek 18.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 19.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 20.10. v 11.00 hod. bude v katedrále v Litoměřicích děkovná mše svatá za jubilea 
otce biskupa Mons. Jana Baxanta, který všechny srdečně zve! 
• V neděli 21.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• Ve středu 24.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání ve víře od 19 hod. 
na děkanství. Srdečně jste zváni! 
• V neděli 28.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 29.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše sv. 
v děkanském kostele. 
• Ve čtvrtek 1.11. o Slavnosti všech svatých bude mše svatá v děkanském kostele jak          

v 7.15 hod.,  tak ale také v 18.00 hod. Prosím pamatujte svou účastí na mši svatou. 

• V pátek 2.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých. 
• V pátek 2.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 3.11. 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 3.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 4.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve 

Vysoké Jedli. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.  

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY: 

    ÚT  15.30 hod. 5. - 7. třída ZŠ       
    ÚT  16.15 hod.    1. třída ZŠ 
    ÚT  17.00 hod.  2. - 4. třída 
    ST   16.30 hod.   8. - 9 a SŠ  

SV. JAN KAPISTRÁNSKÝ - SPOLUORGANIZÁTOR OBRANY KŘESŤANSKÉ EVROPY 

Narodil se 3. 6. 1386 v Capestranu ve střední Itálii. Jméno prý dostal po Janu Křtiteli. Otec 
byl šlechticem z Německa, matka Italka. 

Jan měl po celý život mimořádnou paměť a převážně cholerický temperament. To mu 
pomáhalo k dosahování úspěchu. Již ve 26 letech se stal místodržitelem města Perugie a ve 28 
letech předsedou vlády s nejvyšší vojenskou mocí. Během bojů mezi Perugií a Malatestou v 
Rimini roku 1413 se jako královský úředník dostal do vězení, kde mu bylo vyhrožováno smrtí. 
Měl zde vidění sv. Františka z Assisi, načež se rozhodl vstoupit do jeho řádu, bude-li propuštěn. 
Také za to nabízel všechen svůj majetek. Prožil utrpení, které ho ve spojení s mystickým 
zážitkem vedlo ke změně života. Za duševního zápasu během noci ztratil vlasy. Pak poznal a 
přijal jako Boží vůli, že má opustit všechno světské a výlučně sloužit Bohu. 

Po svém propuštění vstoupil Jan roku 1416 do řádu františkánů observantů, tedy s přísným 
zachováváním řehole. Po svém obrácení Jan mnohokrát přistupoval k svátosti smíření, aniž by 
se odhodlal i k přijetí eucharistie. Později prý pokládal toto nepřijetí nesmírné Boží nabídky za 
jeden z nejtěžších hříchů svého života. Během noviciátu získával jasno a pokoj v duši. Při 
vědomí krátkosti svého života začal být nepřetržitě aktivní pro touhu vykonat ještě velmi 
mnoho k Boží slávě. Kolem roku 1420 přijal kněžské svěcení. Podobně jako lidový misionář 
Bernardin Sienský, přítel a duchovní vůdce, kterého doprovázel na cestách, začal i on veřejně 
kázat s velkou horlivostí i úspěchem. 

Brzy byl pověřen zakládáním přísnějších františkánských klášterů a po roce 1425 vykonal 
mnoho cest po Itálii, Francii, Holandsku a po celé střední Evropě, protože ho papež pověřil 
misiemi za Alpami. Kázal i v Čechách a na Moravě. Zvláště je zaznamenána jeho působnost v 
Brně. Poprvé sem přišel z Vídně ke konci července 1451. Vykonal zde mnoho zázraků, jsou 
uváděna uzdravení hluchých, němých, chromých a slepých. Důležitější však bylo uzdravování 
duší, skutečná obrácení. K největšímu zázraku, kterým bylo vzkříšení mrtvého Gabriela ze 
Starého Brna, došlo již 1. srpna. Největší počet uzdravení nemocných byl zaznamenán na 
svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.). Lidé na jeho kázání přicházeli ve stále větším počtu 
před kapitulní chrám sv. Petra. Zde byla později pro připomínku jeho působení zbudována 
vnější kazatelna zvaná “Kapistránka.”


