
ZÁPISKY POUTNICE I 

Dlouho jsem si přála alespoň jednou putovat do Compostely a v září se mi konečně splnil 
můj dávný sen. Od Marušek jsem dostala nabídku rozšířit jejich poutnické duo na trio a jít 
spolu s nimi tuto pouť. Dlouho jsem se nerozmýšlela a nabídku nadšeně přijala. Cestovní pas 
mám, peníze také, zdraví zatím slouží, jak říkají lékaři – nález přiměřený věku  :-), s 
Maruškou maminkou jsme sehrané medžugorské poutnice a Mája jako průvodce? Co víc si 
můžu přát? Vždyť díky její logistické preciznosti procestovaly s Alenkou bez problémů téměř 
celý svět (viz a slyš přednáška 7.11.2019 v 18,00 Knihovna)! Nejtěžším se nakonec ukázalo 
sbalení co nejlehčí krosny. Vždyť veškeré živobytí na celý měsíc si neseme na vlastních 
zádech! Nad každým kouskem garderoby, obuvi, kosmetiky, jídla a pití uvažovat: vzít či 
nevzít? Výborná zkušenost a zjištění, jak málo toho ke spokojenému životu potřebuji a čím 
vším (mnohdy nepotřebným) jsem zavalená. 

6.9. 2019 začalo naše putování a to v LURDECH! Myslím, že to byla šťastná, moudrá, 
přímo skvělá volba!  Marušky, děkuji vám  :-) . Cožpak se dá pouť začít jinak a lépe, než s 
Božím požehnáním a pod ochranným pláštěm Panny Marie? Lurdy jsou přenádherné, doslova 
mě nadchly a zůstanou pro mě další poutnickou láskou na první pohled. Nevěřila jsem, že se 
najde místo, kde je možné zůstat k hluku světa hluchými, ale v Lurdech to opravdu jde! Totiž 
obytná část města se vším, co k běžnému světskému životu patří (spěch, shon, automobily, 
markety, obchody se suvenýry a upomínkovými předměty) a  část  "duchovní" jsou od sebe 
odděleny plotem a  branou. Člověk má lepší podmínky ke zklidnění, ztišení, vnímání Boží 
blízkosti a milostí, kterých se nám na tomto posvátném poutním místě dostává. 

V sobotu 7. 9. po mši sv.  jsme si obstaraly poutnické pasy tzv. Credencialy  (na razítka z 
míst a měst, kterými jsme procházely) a s důvěrou, elánem, odvahou a spoustou očekávání 
jsme vyrazily směrem k Pyrenejím...                                                              

pokračování příště 
Johanka 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM... 

V lednu se naše farnost tradičně připojí k celonárodní Tříkrálové sbírce. Ta bude probíhat 
od 1.1. do 12.1. a přestože v jejím rámci budou i u nás probíhat různé akce (prodej guláše, 
koncerty atd.), největší podíl budou mít jako každý rok skupinky koledníků. Moc prosíme, 
připojte se! Hlásit se můžete u koordinátorky paní Denisy Albrechtové na tel.: 777 876 239, 
nebo se zapište na archy, které budou  jako každý rok k dispozici na stolečku v kostele. 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
3.11. 31. v mezidobí Mdr 11,22-12,2 2Sol 1,11-2,2   Lk 19,1-10 
10.11. 32. v mezidobí 2Mak 7,1-2.9-14 2Sol 2,16-3,5   Lk 20,27-38 
17.11. 33. v mezidobí Mal 3,19-20a 2 Sol 3,7-12   Lk 21,5-19 
24.11.  Kristus Král 2Sam 5,1-3 Kol 1,12-20   Lk 23,35-43 
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Drazí přátelé v Kristu,  

 podzimní atmosféra doprovázená zbarvením přírody, padajícími listy a postupně se 
zkracujícími dny, jdou ruku v ruce s rytmem liturgického roku. Ten vychází z přirozeného 
rytmu života a nabízí nám možnost zastavit se uprostřed uspěchaného dne a „zatáhnout na 
hlubinu“ našich životů. Zve nás k uvažování o významu a cíli našeho putování, o našich 
vztazích, rodinných společenstvích i o příbuzných, kteří již ukončili své pozemské putování 
a předešli nás do Božího domu. 

 Na začátku listopadu slavíme slavnost Všech svatých, na nějž navazuje vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé, které nenajdeme v církevním kalendáři, ale věříme, že patří 
k obyvatelům nebe. Bylo by však mylné domnívat se, že svatost je něco, co se dosahuje až 
v nebi. Jak nám ukazují příběhy mnoha světců, svatost nemusí být nedostupným ideálem 
odtrženým od reality života. Naopak, je reálným pozváním pro každého křesťana tady a teď. 
Právě v tomto období jsme pozváni k hlubší reflexi našeho života a k otázce, jak mohu 
naplňovat povolání k svatosti v tom prostředí, kde se právě nacházím. 

 Jako vzor se nám nabízejí příklady svatých, jejichž příběh nás inspiruje a doprovází na 
cestě víry. Mezi nimi jsou dvě významné „listopadové“ světice a současnice: sv. Anežka 
Česká, patronka českého národa (její svátek slavíme 13.11.) a sv. Alžběta Uherská, (kterou si 
připomínáme 17.11.). Sv. Anežka Česká (20.1.1211 – 6.3.1282, Praha) byla dcerou českého 
panovníka Přemysla Otakara I. Ve svém životě rozpoznala pozvání k zasvěcenému životu 
a navzdory mnohým nabídkám k sňatku zůstala věrná svému povolání a vytrvale se modlila 
za české panovníky. Dozvěděla se o způsobu života svých současníků, sv. Františka a sv. 
Kláry, se kterou úspěšně usilovala o uznání řádu klarisek. Klára Anežku v dopise nazvala 
„polovinou mé duše“.  Sv. Alžběta Uherská (7.7.1207 Bratislava (?) – 17.11.1231 Marburg) 
byla dcerou uherského krále Ondřeje II. z rodu Arpádovců. Měla hezké manželství a tři deti 
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s Ludevítem, synem durínského hrabětě, se kterým sdílela hlubokou víru. Po jeho smrti (měla 
pouze dvacet let), ji vyhnali z dvora a svůj život prožila ve službě chudým.  
 Mohlo by se zdát, že příběhy obou světic jsou vzdáleny a odtrženy od našich 
každodenních životů a starostí s nimiž zápasíme. Nicméně, obě dovedly rozpoznat potřeby 
své doby a nechat se vést voláním a působením Boží milosti a lásky, která je skutečným 
hybatelem dějin jak v 13., tak i ve 21. století. Konečně, nezapomeňme v tento měsíc děkovat 
za 30. výročí Sametové revoluce, která do našich životů přinesla výzvu svobody 
a odpovědnosti. Je na každém z nás, abychom je ve svých životech a vztazích denně 
naplňovali.  

K tomu Vám žehná  
Pater Leopold 

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.) 

Duchovní předvánoční obnova probíhá pravidelně ve společenství v uvedené dny po celou 
předvánoční dobu. 

• Ve čtvrtek 31.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 1.11. je Slavnost Všech svatých, pamatujte prosím na účast na mši svaté. V 

děkanském kostele je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod., v kostele sv. Barbory                    
v 17.00 hod. 

• V pátek 1.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově v Horní Vsi pobožnost za duše zesnulých. 
• V pátek 1.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů. 

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 hlavním 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. 

• Ve čtvrtek 7.11. v 18.00 hod. jsme zváni na přednášku Máji Šnajdrové a Aleny 
Mahlejové Cesta kolem světa, Chomutovská knihovna, p.o., velký sál 2. patro. S možností 
zakoupení cestopisné knihy a autogramiáda. 

• V pátek 8.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
V sobotu 9.11. 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 neděli 10.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá 
v Březně u Chomutova. 

• V pondělí 11.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše 
sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 14.11. bude v děkanském kostele mší svatou v 9.30 hod. zahájena 
vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu, proto ranní mše sv. v 7.15 hod 
nebude. 

• Ve čtvrtek 14.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 15.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů. 
• V sobotu 16.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 17.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pátek 22.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V neděli 24.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 25.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.  
V pondělí 25.11. v 18.00 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. 

• Ve čtvrtek 28.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V pátek 29.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

V sobotu 30.11. 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 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech 
bohoslužbách.  

• V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 
sv. ve Vysoké Jedli. 

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY: 
    
   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  
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