
V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit 
ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv. 

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 17.4. od 15.30 hod. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou 
z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost. 

STALO SE  

V rámci našeho 2. farního a charitního plesu, který se konal v Jirkovském divadle,  
proběhla dobročinná akce na podporu projektu Nesoudíme, pomáháme, organizovaného 
Hnutím pro život na podporu ženám nuceným k umělému potratu. Prodejem obrázků, které 
namalovaly děti z naší farnosti, se získala celková částka 7 700 Kč, která byla odeslána na 
účet Hnutí pro život. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

Alice 

P. JAN KOZÁR 

Na konci března to bude již 10 let od úmrtí našeho pana vikáře. V sobotu 30.3. na něj 
zavzpomínají v Kadani, kde působil v 70.  a 80. letech minulého století, v neděli si ho 
připomeneme i my při mši sv. v 10 hodin.  

Doba působení p. Kozára v Kadani je spojena s jeho protikomunistickou činností, kdy se 
angažoval v tajné tiskárně samizdatů v charitním domově řeholnic dominikánského řádu v 
Kadani. Byl proto také sledován StB. 

Do Chomutova byl přeložen v roce 1986 a působil zde až do své smrti. Byl okrskovým 
vikářem Krušnohorského vikariátu, kanovníkem kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a biskup 
Koukl ho ocenil za jeho činnost titulem osobní arciděkan. Obdržel také cenu Jířího Popela z 
Lobkovic udělovanou významným osobnostem našeho města. Byl ale především zbožným, 
obětavým a skromným knězem, na kterého jistě spousta farníků stále s vděčností vzpomíná.

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 

3.3. 8. v mezidobí Sir 27,5-8(rec.4-7) 1Kor 15,54-58    Lk 6,39-45 
10.3. 1. postní Dt 26,4-10 Rim 10,8-13    Lk 4,1-13 
17.3. 2. postní Gn 15,5-12.17-18 Flp 3,17-4,1    Lk 9,28b-36 
24.3. 3. postní Ex 3,1-8a.13-15 1Kor 10,1-6.10-12  Lk 13,1-9 
31.3. 4. postní Joz 5,9a.10-12 2Kor 5,17-21       Lk 15,1-3.11-32 
7.4. 5. postní Iz 43,16-21 Flp 3,8-14    Jan 8,1-11 
14.4. Květná Iz 50,4-7  Flp 2,6-11    Lk 22,14-23,56 
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Prosme pokorně Boha, našeho Otce, aby se nad námi smiloval, až budeme tímto 
popelem označeni jako hříšníci, kteří chtějí konat pokání. (z liturgie Popeleční středy) 

Bratři a sestry v Kristu. Začíná postní doba. Abychom v průběhu tohoto času načerpali 
hojnost Boží milosti, musíme si připomenout, co je jejím cílem. V průběhu postní doby si 
máme, intenzivněji než kdy jindy, vybavit rozsah a dosah všeho toho, co pro nás Pán Ježíš 
Kristus vykonal, když byl zajat, nespravedlivě obviněn, mučen a zabit na dřevě kříže. Celý 
Ježíšův život má pro nás neskonalý význam a dosah, ovšem nejjasněji je to vidět právě na 
jeho smrti na kříži a v tom, co jí předcházelo. 

Pán Ježíš nepřišel na Zemi jen tak; nebo proto, že by se v nebi nudil. On přišel 
s naprosto jasným posláním – přinést člověku spásu. „On pro nás lidi a pro naši spásu 
sestoupil z nebe…“ recitujeme o každé neděli. Prvotní hřích lidskou přirozenost těžce poranil 
a připravil ji o možnost mít podíl na božském životě. Proto bylo nutné dát jí Boží život, o 
který přišla; a napravit ji. Člověk potřeboval, aby jej Bůh zachránil, neboť vlastními silami 
toho dosáhnout nemohl. 

Spása člověka má dvojí rozměr: osvobození od hříchu a předání Božího života. To se 
děje skrze milost, kterou musí každý člověk od Boha přijmout, aby došel spásy. Ke spáse 
ovšem nelze přistupovat jako k básničce nebo matematickému vzorečku. Spásu se nelze 
naučit nazpaměť nebo si ji napsat na ruku, jako to dělají školáci před písemkou. Spásu je 
nutno svobodně přijmout, vrůstat do ní a nechat se jí přetvářet. A nejjistějším a 
nejdokonalejším způsobem k tomu je poznání Krista a zdokonalování úcty a lásky k němu. 
To by mělo být naším životním programem. A ve všem, co děláme, by toto zacílení našeho 
života mělo být patrné. 

V průběhu postní doby bychom si měli najít dostatek času k tomu, abychom se 
pravdivě podívali na svůj osobní, niterný vztah k našemu Spasiteli – Ježíši Kristu. Abychom 
objevili, kde a v čem máme mezery a rezervy. Abychom očistili a prohloubili svou víru, 
oživili a posilnili svou naději a zdokonalili a rozmnožili svou lásku. Abychom byli 
vnímavější k potřebám druhých a milosrdnější k jejich nedokonalostem. 

http://www.farnostchomutov.cz


A pokud se nám nedostává času nebo nevíme jak na to, tak mohu doporučit jeden 
osvědčený prostředek – čistě a zbožně pohlédnout na Ježíše Krista visícího na kříži. Protože 
Kříž je koncentrovaným vyjádřením naší vlastní hříšné ubohosti i nekonečné Boží lásky 
k nám. 

Napravme, co jsme zavinili ve své slabosti a hříšnosti, aby nás den smrti nezaskočil 
a my na poslední chvíli marně nehledali čas k pokání. (z liturgie Popeleční středy) 

P. Leo Gallas OCr. 

STANE SE 

• V pondělí 4.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

Ve středu 6.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu 
od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách. 

• Ve středu 6.3. po večerní mši sv. je na děkanství nabídka následného vzdělávání se ve 
víře. Srdečně jste zváni! 
Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.  

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod. 
• V pátek 8.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• O 1. neděli postní 10.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou oficiálně přijati naši katechumeni 

do katechumenátu. 
• V neděli 10.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele 

sv. Petra a Pavla v Březně. 

V týdnu od 11.3. - 15.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožít jarní prázdniny, 
tentokrát na Jitravě. Přihlášení je možné na arch v kostele. 

• Ve čtvrtek 14.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 16.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 17.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 18.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V úterý 19.3. je Slavnost sv. Josefa, pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je 
ráno mše sv. v 7.15 hod.  a v kostele sv. Barbory v 17 hod. 

• Ve čtvrtek 21.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat. 
• V pátek 22.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V neděli 24.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně bude mše sv. v děkanském kostele jak ráno v 
7.15 hod., tak také večer v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti také na účast na 
mši svaté. 

• Ve čtvrtek 28.3. v 17.30 hod. se bude konat v modlitebně ČCE přednáška Jiřího Šlajsny na 
téma Rané křesťanství a “nová” římská náboženství. Jste srdečně zváni! 

V sobotu 30.3. v 15.00 hod. bude v kostele Povýšení sv. Kříže v KADANI slavena mše svatá 
u příležitosti setkání farností Kadaně, Chomutova, Vejprt a Klášterce nad Ohří. Vzpomeneme 

při ní na p. Kozára, který v Kadani 16 let působil, a bude též oficiálně zahájena sbírka na 
opravu varhan v kadaňském kostele. Po mši sv. bude setkání farností pokračovat ve 

společenském duchu pohoštěním na faře. Jste srdečně zváni! 
• V neděli 31.3. je změna času – začátek letního času. 
• V neděli 31.3. v 10 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana 

vikáře Jana Kozára, při příležitosti 10ti let jeho odchodu na věčnost. 
• V neděli 31.3. v 10 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem katechumenů těch, 

kteří se připravují na přijetí svátosti křtu. 
• V neděli 31.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 1.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 4.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 5.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 6.4. 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 6.4. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 7.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve 

Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 11.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat. 
• V sobotu 13.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost 

nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření 
před přijetím svátosti pomazání nemocných. 

V sobotu 13.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti  
o. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána! 

• V neděli 14.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele 
sv. Petra a Pavla v Březně. 
Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do 

Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které 

následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.  
Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři 

momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se 
ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, 

tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo 
slavení mše svaté. 

• V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele.


