
Někdo se může ptát: "Proč se mám modlit růženec?" Proto, že je to rozhovor dítěte s 
matkou; dítě říká své mamince o svých radostech a bolestech - a maminka trpělivě 
poslouchá, a pak dělá všechno pro to, aby mu pomohla. To je právě to - když my mluvíme s 
Matkou Boží o našich problémech, Ona, naše Matka, prosí svého Syna Ježíše o milosti, které 
potřebujeme. Může být matka hluchá k hlasu svých dětí? 

Proto, předtím, než budeš uvažovat o tom, že se svým životem už nemůžeš nic udělat, 
bratře a sestro, klekni a modli se růženec. Jak řekla sestra Lucie z Fatimy: "Není v životě 
problém, který by se nemohl vyřešit růžencem". 

Měsíc říjen je měsícem růžence. Je to dobrá příležitost poznat tuto modlitbu, prohloubit k 
ní vztah. A proto si každý vezměme alespoň jednou za týden růženec do rukou a kráčejme 
životem spolu s Marií. 

 autor: Bartłomiej Blaszka 
převzato z  www.kostelik.unas.cz, redakčně upraveno 

SPĚCHEJ POMALU, ALE VYTRVALE 

Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Ž 51, 12 

Můj oblíbený autor o sobě v jedné ze svých knih píše, že jako kluk byl budižkničemu. 
Nic mu nešlo, u ničeho nevydržel, ze všech škol vyletěl a postupně i odpadl od víry. Když se 
zamýšlí nad tím, co ho vrátilo do života, zmiňuje svou matku, která se za něj celé roky 
trpělivě každý den modlila a věřila Bohu, že se o jejího syna postará. Dnes je tento člověk 
jedním z nejuznávanějších amerických psychologů. 

Napadlo mě, že my lidé moc rádi vidíme okamžité výsledky! Život ve světě nás v tom 
utvrzuje. Pokud se nám chvíli nedaří v práci a nepodáváme nejlepší výkon, hrozí nám 
výpověď. Když se dostaneme do vztahové krize, partnerství často končí, protože řešení by 
bylo příliš zdlouhavé, náročné a výsledky nejisté… Životní události a situace, které jsou 
„během na dlouhou trať“ nás zkrátka příliš nepřitahují. 

Maminka zmiňovaného amerického psychologa vytrvale důvěřovala Bohu, že jejího syna 
přenese přes těžká období. I my mu můžeme důvěřovat v našich osobních záležitostech. 
Některé věci se nemohou stát hned. Je potřeba nějakou dobu počkat a věřit Bohu, že on zná 
ten nejlepší čas. Možná, že odpovědi na naše prosby, otázky, touhy a smutky nedostaneme 
hned, ale nic z toho nezapadne. Bůh totiž s vytrvalostí problém nemá. 

Jak jsme na tom my? Jak vnímáme náš život a vztah s Bohem? 
Je to pro nás krátkodobá záležitost, která končí ve chvíli, kdy přijde nějaká překážka 

anebo přijímáme to, že život s Ním vyžaduje vytrvalost a považujeme ho za celoživotní 
cestu? 

převzato z www.vira.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
6.10. 27. v mezidobí Hab 1,2-3;2,2-4 2Tim 1,6-8.13-14  Lk 17,5-10 
13.10. 28. v mezidobí 2Kral 5,14-17 2Tim 2,8-13   Lk 17,11-19 
20.10. 29. v mezidobí Ex 17,8-13 2Tim 3,14-4,2   Lk 18,1-8 
27.10.  30. v mezidobí Sir 35,15b-17.20-22a 2Tim 4,6-8.16-18  Lk 18,9-14 
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Drazí přátelé v Kristu,  

jsem moc rád, že se mohu k Vám promluvit i tímhle způsobem na začátku měsíce října, 
který je bohatý na významné liturgické vzpomínky moc zajímavých světců. Jedním z  
nejvýznamnějších je svátek Růžencové Panny Marie 7. října.  

Původ tohoto svátku třeba hledat v 16. století. Tehdy ohrožovali Evropu mohamedánští 
Turci. Rozhodující bitva se odehrála 7. října 1571 na moři u Lepanta. Katolické vojsko pod 
vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divokých a odhodlaných Turků. Tehdejší papež 
sv. Pius V. vyzýval celý katolický svět k modlitbě růžence. Sám se spolu s kardinály a Božím 
lidem shromáždili v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě, kde se spolu modlili za vítězství. 
Později během dne papež najednou vstal a vyzval všechny, aby poděkovali za vítězství. 
Zpráva o vítězství přišla samozřejmě až později. Tehdy se rozezněly zvony v Římě na 
poděkování za odvrácení nebezpečí. Papež nařídil každoročně slavit 7. říjen jako vzpomínku 
na Pannu Marii Růžencovou.  

Dalším zajímavým svátkem je určitě 2. říjen, kdy si vzpomeneme na naše nejvěrnější a 
nejlepší přátele v nebi, naše Anděle strážné. Jsou to krásné bytosti, které neustále nazírají 
jedním okem na krásu a lásku Boha a druhým očkem doprovázejí nás, abychom z téhle 
cestičky krásy a lásky nikdy nesešli. 

Na další naši významnou přítelkyni v nebi si vzpomeneme 1. října, na sv. Terezku 
z Lisieux, která nás svým poselstvím zve k lásce, a to tzv. cestou malých duší. A hned nato, 5. 
října, k milosrdné lásce nás zve sv. Faustýna Kowalska. Je zajímavé, že svátek Božího 
milosrdenství zavedl v Církvi papež Jan Pavel II., a jeho uctíme 22. října.  

15. října si vzpomeneme ještě na sv. Terezia z Avily, která jako učitelka Církve nás zve na 
mystickou cestu za Kristem. A k věrnému následovaní Ježíše Krista nás zvou i další říjnoví 
svatí:   4. října Sv. František z Assisi, 11. - svatý a roztomilý papež Jan XXIII., 18. - apoštol 
sv. Lukáš a na konec měsíce ještě apoštolové sv. Júda a Tadeáš - 28. října.  

http://www.farnostchomutov.cz


Tak Vám tedy na přímluvu říjnových světců přeji požehnaný počátek letošního podzimu 
a na základě jejich životních poselství také mnoho nových životních inspirací. Zároveň Vám 
k tomu žehnám, 

Páter Leopold  

P. S. Nedělní homilie jako i další podněty pro duchovní život si můžete najít na mé web 
stránce s názvem: Ignaciánska spiritualita v každodennom živote: www.spiritualita.jezuiti.org  

STANE SE 

• 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. 

• Ve čtvrtek 10.10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V pátek 11.10. v 16.30 hod. mají setkání BROUČCI na děkanství. 
• O víkendu 11.-13.10. je víkendovka pro děti a mládež v Jirkově pod vedením 

animátorů naší diecéze. 
Přijměte srdečné pozvání na poutní mši sv. v Blatně v sobotu 12.10. ve 14.00 hod. 

• V neděli 13.10. 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 14.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též 
mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 17.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 19.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 20.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pátek 25.10. v 16.30 hod. mají setkání BROUČCI na děkanství. 
• V neděli 27.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 28.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. též 
mše sv. v děkanském kostele. 

• pátek 1.11. je Slavnost Všech svatých, pamatujte prosím na účast na mši svaté. V 
děkanském kostele je v 7.15 hod. a v 18.00 hod., v kostele sv. Barbory v 17.00 hod. 

V sobotu 2.11. 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 2.11.  NEBUDE  mše sv. na Květnově.  
• V sobotu 2.11. v 15.00 hod. bude na hřbitově pobožnost za duše zesnulých. 
• V neděli 3.11. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 

V týdnu od 14.10. začne na děkanství Předvánoční duchovní obnova v malých 
společenstvích s panem kaplanem Leopoldem Slaninkou SJ. Jednotlivá 

společenství se budou scházet pravidelně a to: 

• Aktivní věřící nad 50 let - každou středu v 16.00 hod. 
• Aktivní věřící do 50 let - každou středu v 18.45 hod. (tato setkání již probíhají a 

sejdeme se tedy i 2.10.) 
• „Nově pokřtění“ (t.j. dospělí, kteří byli pokřtěni za posledních 5 let) - každý čtvrtek 

v 18.30 hod. 
• Společenství Romů (zvláště (ale nejen) těch, kteří připravují své děti ke křtu) - každý 

pátek v 16.30 hod. 
•  Mládež od 18 let a hledající - každý pátek v 19.00 hod. 

Více informací viz plakátek na vratech kostela, v případě zájmu se přihlaste nejpozději do 
13.10. v sakristii děkanského kostela nebo přímo u P. Leopolda. 

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

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY: 

    PO  16.00 hod 5. - 7. třída ZŠ      
    ÚT   16.15 hod.       1. třída ZŠ 
    ÚT   17.00 hod.  2. - 4. třída 
    ST    16.00 hod.   8. - SŠ  
      

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

MODLITBA RŮŽENCE 

V dnešní době není snadné se modlit, není lehké najít si čas na modlitbu, na ticho před 
Bohem. Dnes je mnoho lidí, kteří pohrdají modlitbou růžence, a tvrdí, že je to jen nudné 
odříkávání slov. A to je důvod, proč ještě neobjevili velkou hloubku této modlitby. 

Také by se dalo mluvit o tom, že je to modlitba jenom pro experty a odborníky, ale ani to 
není pravda. Růženec je modlitbou jednoduchou, je ideální modlitbou pro každého, pro Tebe 
i pro mně. Růženec je opravdovou školou modlitby a meditace. 

Na růženci vyrůstali velcí světci, ale růženec byl vždy také oporou "obyčejných" lidí s  
jejich problémy a starostmi, lidí, kteří neměli už žádnou naději. 

Růženec může být víc než modlitba, může to být způsob života. Když je ti těžko, když 
nevíš, co máš udělat, můžeš vzít růženec a pomoc přijde z nebe. Ne vždy a ne všude si 
můžeme kleknout v tichu a soustředit se na modlitbu. Ale právě to je krásné na růženci - 
můžeme se ho modlit všude: v tramvaji, v autobuse, v nádražní čekárně, když jdeme 
pěšky. . . Modlíme se "Zdrávas Maria" a předkládáme naše problémy a smutky Bohu skrz 
naši Matku, a růženec se stává částí našeho života.

http://www.spiritualita.jezuiti.org
http://www.farnostchomutov.cz/

