
SVOU BUDOUCNOST NEZNÁME. ZNÁME ALE TOHO, KDO JI ZNÁ… 

Školní rok, který právě začíná, je jedním ze tří roků, který v období 12 měsíců prožíváme. 
Pro upřesnění: rok občanský – od 1. ledna, rok školní – od 1. září a rok liturgický (církevní) – 
od 1. adventní neděle. Reklama by řekla: „Tři v jednom“. Největší pohyby ve společnosti a 
největší nutnost plánování asi přináší rok školní. Mění se jízdní řády dopravních spojení, 
mění se organizace času v rodinách, mění se programy v životě farností, mění se rytmus a 
nabídka na úrovni společenského, pracovního, politického a kulturního života. Mění se 
následně i naše biorytmy, to kvůli dřívějšímu vstávání dětí a tudíž i celých rodin a následně 
většiny společnosti. 

Spolu s těmito změnami je nutno pro příštích 10 měsíců rozmyslet a naplánovat rozvrhy, 
aktivity, akce, kroužky, bohoslužby atd. atd. Není to na člověka příliš? V takovéto situaci 
jsme opět možná postaveni před otázky, které nás provázejí celým naším životem: „Na jak 
dlouho si mohu plánovat svůj život já? Co mě čeká v nejbližší budoucnosti? Kam se bude 
ubírat můj život? Zvládnu stanovené úkoly?“ Takovéto otázky mohou být někdy 
znepokojující. Mohou nám ale pomoci. Pomoci hledět nejprve na to, co je opravdu důležité. 
A až následně plánovat svou (vždy nejistou) budoucnost. 

Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Známe ale Toho, kdo ji dobře zná a zná i nás, zná 
naše srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i radosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat a 
organizovat. Není proto na škodu využít nějaké chvíle k té nejdůležitější pracovní a 
strategické schůzce. Ke schůzce s Tím, kterému na nás záleží, s tím, který jde po našich 
cestách s námi, a který, i když to mnohdy přímo nevnímáme, k nám promlouvá a nás 
doprovází... Vždyť „Svítilnou našim nohám je jeho slovo a světlem na naší stezce“ (srov. Žl 
119,105). 

převzato z  www.vira.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
1.9. 22. v mezidobí Sir 3,19-21.30-31 Zd 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14 
8.9. 23. v mezidobí Mdr 9,13-18 Flm 9b-10.12-17  Lk 14,25-33 
15.9. 24. v mezidobí Ex 32,7-11.13-14 1Tim 1,12-17   Lk 15,1-32 
22.9.  25. v mezidobí Am 8,4-7 1Tim 2,1-8   Lk 16,1-13 
29.9. 26. v mezidobí Am 6,1a.4-7 1Tim 6,11-16    Lk 16,19-31 
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155. ČÍSLO                                 září  2019 

Milí farníci, 

opět nám začíná po prázdninovém čase nejen nový školní rok, ale také se rozjíždí i řádný 
duchovní program našeho farního obvodu. Jistě jsme mohli, díky Pánu Bohu, prožít plno 
krásných chvil a okamžiků relaxace, objevů a krásných setkání.  
Nyní je však čas k opětovnému napnutí sil a práci jak v oblasti světské, tak ale také duchovní. 
Jakožto startovací „výkop míče“ bych si dovolil nám všem předložit jistě ne novou, ale stále 
aktuální výzvu a zároveň nesmírně praktickou modlitbu: 

 „Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych 
snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.“ 

Jistě tuto modlitbu mnozí znáte, ale domnívám se, že to jí neubírá nic na stálé aktuálnosti. 
Pane, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu: a to především sám u sebe a v sobě. 
S Tvou pomocí a Tvou silou! Dle Tvé režie a představy. Určitě nalezneme každý z nás u sebe 
jasné a konkrétní záležitosti, které je třeba změnit, abychom mohli vůbec vystupovat strmou 
stezkou a jednou vstoupit úzkou branou do nebeského království. Pak jistě můžeme i měnit k 
lepšímu věci kolem nás, které jsou v naší kompetenci. Je zde však jedno velké pokušení. A to 
v konstatování tak častém: „Mělo by se.“ Nebo: „Měl bych. Chtěla bych.“ Je třeba vynechat 
to slůvko „BYCH“. Chci. Udělám. Změním. Už dělám, měním, stavím, opravuji, doplňuji… 

To, že s některými věcmi neumíme hnout u sebe, u druhých, či kolem sebe, neznamená 
sice, že tomu tak bude stále, ale víme i ze života sv. Pavla, který 3x prosil Pána, aby mu odňal 
nějaký osten z těla (co to bylo přesně nevíme) a byla mu dána odpověď: „Stačí ti moje milost, 
protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Ano Kristova síla. Tudíž přichází na řadu ta 
druhá prosba: „Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu.“  

Nu a to, že někdy tyto dvě skutečnosti zaměňujeme a tím sobě, ale i druhým připravujeme 
perné a nepříjemné chvíle, o tom snad ani mluvit nemusíme. Je to tehdy, když se změnit věci, 

http://www.farnostchomutov.cz


které změnit můžeme, změnit ani nesnažíme, anebo když věci, které spíše je třeba se učit 
přijmout, se snažíme natvrdo měnit silou „co to jen jde“ a tím to ještě více zadřeme. 

Přeji Vám i sobě – ať nás síla této modlitby provází po celý nastávající školní rok a potom 
taky :o)                                                                                   

žehnám Vám! 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 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod. 
NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK 

 V neděli 1.9. 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 1.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude 
mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 2.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 
hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve čtvrtek 5.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• Ve čtvrtek 5.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V sobotu 7.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 8.9. 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 pátek 13.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním 
školním roce. 
• V sobotu 14.9. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Josef Godla a 
Lucie Balážová. 

V neděli 15.9. 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 16.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 
hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve čtvrtek 19.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 

V sobotu 21.9. v 10.00 hod. bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše. Celebrovat 
mši sv. bude P. Leopold Slaninka SJ. Všichni jste srdečně zváni. 

V sobotou 21.9. 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. 
• V sobotu 21.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 22.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V tomto týdnu začíná výuka NÁBOŽENSTVÍ. 
• Ve čtvrtek 26.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. V 19.00 hod. 
setkání ERF. 
• V pátek 27.9. v 16.30 hod. bude na děkanství  setkání Broučků. 

V sobotu 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 10.00 hod. 

V sobotu 28.9. od 13.30 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost.  
Těšíme se na společné setkání a popovídání :o) 

• V neděli 29.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V pondělí 30.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 
hod. též mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve čtvrtek 3.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 

V sobotu 5.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence  
v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod. 

• V neděli 6.10. 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 23. září 2019. 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: 

    PO  16.00 hod. 5. - 7. třída ZŠ       
    ÚT  16.15 hod.    1. třída ZŠ 
    ÚT  17.00 hod.  2. - 4. třída ZŠ 
    ST   16.30 hod.   8. - SŠ Doladíme dle možností studentů 
      
ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 

http://www.farnostchomutov.cz 
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