
a teologické vzdělání pod vedením abatyše Gertrudy von Hackeborn a její sestry sv. 
Mechtildy (pam. 19. 11.), které pocházely z hraběcí rodiny. Předpokládá se, že dnes 
vzpomínaná Gertruda se rozhodla pro řeholní život velmi brzy.  

Oblíbila si literaturu, filozofii a umění natolik, že kvůli zájmu o ně zanedbávala duchovní 
život. Vedlo to k tomu, že ji na konci roku 1280 postihla velká vnitřní krize. Gertruda se cítila 
opuštěná, ztracená, pokořená. Asi po měsíci, s Boží pomocí a velkou důsledností v pokorné 
službě, nad svou krizí zvítězila. Po tomto obtížném období obdržela milosti mystického 
nazírání, později i stigmata. Gertruda se stala ctitelkou Božského Ježíšova Srdce - 
předchůdkyní pozdější Markéty Marie Alacoque (pam. 16. 10.). Jako třetí ženu, které Ježíš 
odhalil své Srdce, můžeme vidět sestru Faustýnu Kowalskou (pam. 5. 10.). Ježíšovo Srdce 
plné lásky je otevřené každému a opakovaně nás zve, abychom pro úctu k němu mohli 
prožívat tu nejšťastnější věčnost.V mystickém spojení a nazírání to snad jako první poznávala 
právě Gertruda a byla ovlivněna natolik, že jí přísluší název Veliká. Velcí můžeme být ve 
skutečnosti pouze láskou, která přemáhá svět. 

Gertruda vynikla jako duchovní spisovatelka, ctitelka eucharistie a zvláště Ježíšova Srdce. 
Psát začala údajně krátké úvahy v lidové řeči, v nichž vysvětlovala části Písma sv., aby se s 
prostými lidmi podělila o užitek z vlastního čtení a rozjímání. K napsání dvou rozsáhlejších 
dílů došlo po těžkém onemocnění v r. 1288. V latině napsala pět knih "Posel Boží 
lásky" (Legatus divinae pietatis) a sedm knih "Duchovní cvičení" (Exército spiritualit). 
Poslední tři knihy z důvodu onemocnění byla schopna pouze nadiktovat.  

Zemřela ve 46 letech ve svém klášteře jako prostá, světu neznámá řeholnice. Je 
považována za jednoho z nejvýznamnějších středověkých mystiků. 

převzato z www.catholica.cz, redakčně upraveno 

KONFLIKTY DENNÍHO ŽIVOTA (LK 17,1-6) 

 Kardinál Špidlík se v knize Živé slovo zamýšlí tenokrát nad  úryvkem Lukášova evangelia,  
ve kterém nám Pán Ježíš radí, jak řešit rozepře a neshody: 

Třeba i sedmkrát za den 
  
 Je konfliktů mezi lidmi mnoho? Někteří jich mají mnoho, jiní méně, ale jsou na denním  
pořádku. Lidé, kteří neumějí odpustit, se stanou časem zatrpklými a uvěří, že je svět plný 
zlořádů a že se v něm nedá vůbec žít. Ale to všechno pochází ze špatného, nereálného pohledu 
na skutečnost. Předpokládá se mylně, že bychom měli žít v ráji a dávat jenom pozor, abychom 
z něho nebyli vyhnáni. Bible vidí problém z opačného hlediska. Jsme všichni “vyhnaní synové 
Evy” a musíme se stále snažit najít cestu do ztraceného ráje. Jediná cesta, která tam vede, je 
odpuštění. Proto se modlíme stále: “Odpusť nám naše hříchy!” Přidáváme pak k tomu, že 
uskutečňujeme podmínku, která k tomu vede: “Jako i my odpouštíme našim viníkům.” 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 
4.11. 31. v mezidobí Dt 6,2-6 Zid 7,23-28    Mk 12,28b-34 
11.11. 32. v mezidobí 1Kral 17,10-16 Zid 9,24-28    Mk 12,38-44 
18.11. 33. v mezidobí Dan 12,1-3 Zid 10,11-14.18  Mk 13,24-32 
25.11. Kristus Král Dan 7,13-14 Zj 1,5-8     Jan 18,33b-37 
2.12. 1. adventní Jer 33,14-16 1Sol 3,12-4,2   Lk 21,25-28.34-36 

Dvojlístek
od Panny Marie Nanebevzaté 
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  Milí farníci, 

slavností Všech svatých vstupujeme do měsíce listopadu. Tato krásná slavnost nám 
připomíná, že nebeská blaženost je připravena pro lidi všeho věku a všech společenských 
skupin. Mezi svaté patří vynikající postavy jako např. blahoslavená Panna Maria, sv. Josef, sv. 
Jan Křtitel a proroci, apoštolové a evangelisté, věrozvěstové, mučedníci, ale také rozliční 
vyznavači: biskupové, řeholní bratři a sestry, misionáři, poustevníci, kněží… Mezi svaté patří 
panovníci, úředníci, filosofové, právníci, učenci, vojáci, lékaři, řemeslníci, zemědělci, otcové a 
matky od rodin, svobodní, vdovy, staří i zástupci mládeže. Bohatí a významní, stejně jako 
žebráci. Svobodní i otroci… 

Jejich životní cesty byly mnohdy klikaté, ale jedno mají všichni stejné: V jejich životě bylo 
patrné působení Boží. Když se farizeové ptali Pána Ježíše, kdy přijde Boží království, řekl jim: 
„Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ 
nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (Lk 17,20-21) Svatí, kteří žili mezi námi a 
s námi; jsou pro nás důkazem, že Boží království je vskutku mezi námi. Jsou pro nás 
příkladem toho, že kráčet po cestě vedoucí ke spáse není nějaká utopie nebo nesplnitelný ideál. 
Víra, naděje, láska a milosrdenství přetvářely celý jejich život a dávaly mu podobu, ve které se 
zrcadlí tvář Božího Syna. Proto nás svatí tak přitahují. A zároveň nás svým příkladem 
povzbuzují k tomu, abychom se i my snažili kráčet ve šlépějích našeho Mistra a Spasitele. 

Svatost každého jednotlivého svatého se podobá svatosti ostatních svatých, protože je 
účastí na svatosti samého Boha. Ale zároveň je jedinečná, protože každý jednotlivý člověk byl 
stvořen jako jedinečný. Nikdo si nemusí zoufat, že na sobě nepozoruje nějaké úžas vzbuzující 
vlastnosti a ctnosti. Svatý apoštol Pavel říká, že „Máme rozličné dary podle milosti, která byla 
dána každému z nás.“ (Řím 12,6) Žijme tedy s těmi dary, kterých se nám dostalo. Protože 
svatost nespočívá v tom, jak velké a úžasné skutky vykonáme; ale v tom, že žijeme tak, 
abychom se co nejvíce líbili Bohu. A to je životní program, který může naplnit úplně každý, 
tedy i ty. Tak se snaž! 

P. Leo Gallas 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

   
V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči 
našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě 

plnomocného odpuštění časných trestů.  
Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté 

přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. 
(1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při 

návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.) 

• V neděli 4.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 
ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 7.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF. 
• Ve čtvrtek 8.11. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V neděli 11.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v 

Březně u Chomutova. 

• V pondělí 12.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše sv. 
v děkanském kostele. 

• V úterý 13.11. o svátku sv. Anežky bude mše sv. v děkanském kostele také v 18 hod., 
kterou bude sloužit náš pan kaplan, který je členem Rytířského řádu Křížovníků s červenou 
hvězdou, který založila sv. Anežka Česká. 

• Ve středu 14.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 
děkanství. Srdečně jste zváni! 

• Ve čtvrtek 15.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 16.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 17.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 18.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

V sobotu 24.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta 
s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. 

Všichni jste srdečně zváni. 

V sobotu 24.11. v 17.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste 
srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským. 

Tento den nebude večerní mše sv. v kostele sv. Barbory v Otvicích. 
• V neděli 25.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 26.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše 
sv. v děkanském kostele. 

• V pátek 30.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
V sobotu 1.12. 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 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v 

modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. v Otvicích bude v 18 hod. 
• V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 

ve Vysoké Jedli. 

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  

  http://www.farnostchomutov.cz. 

 CHARITNÍ ŠATNÍK 

S blížící se zimou přichází také změna poptávky v našem charitním šatníku. Proto prosíme, 
pokud máte doma nepotřebné či nadbytečné šatstvo aj., přineste je na faru. V nadcházejícím 
období potřební nejvíce ocení zimní boty a bundy (hlavně pánské) a také hřejivé deky, kterých 
je každoročně nedostatek. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

MODLI SE ZA SVOU SMRT 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé nám připomíná předky, blízké, přátele... 
vzpomínáme na ně, je nám někdy při tom smutno, že už nejsou mezi námi. Tato vzpomínka 
nám však také zpřítomňuje naši vlastní smrt. Těm starším pravděpodobně více než těm dosud 
mladým, ale my všichni směřujeme k jednomu Cíli a nikdo z nás neví, kdy k Němu dojde. 
Proto se máme modlit mimo jiné také za milost šťastné smrti. 

Švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník OSN, Dag Hammarskjöld řekl: “To 
nejtěžší je správně zemřít. Je to zkouška, jíž nikdo neunikne. Modli se i ty o sílu pro tuto 
zkoušku...” 

P. Aleš Opatrný k tomu dodává: ”Naši předkové považovali modlitbu za „šťastnou hodinku 
smrti“ za normální a nutnou součást života. Je to jistě užitečné i pro nás.” 

A do třetice slova Mychala Judgea OFM (1933-2001), kaplana newyorských hasičů, jenž 
zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001: “Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v 
životě. Kde a kdy to bude – to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě. Poté co 
přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, 
kterým nás volá do své milující náruče.” 

Bože, nevím den ani hodinu, 
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale, 

abych dobrým životem, 
milující Tebe, sebe a druhé, 

byl v té chvíli připraven 
vstoupit do Tvé šťastné náruče.   

SVATÁ GERTRUDA VELIKÁ 

Tato řeholnice, patronka Peru, pocházela z Německa. Narodila se roku 1256 a od pěti let 
žila v cisterciáckém klášteře u Eislebenu. V tomto klášteře Gertruda získala důkladné literární


