
připomínkou potřeby uskutečňování míru ve společnosti. Tento den se tak stal svátkem 
křesťanských ideálů velké rodiny pracujících, v němž Církev chce zdůraznit důležitost práce 
pro život časný i věčný. 

V tom smyslu Církev předkládá v breviářovém čtení úsek z pastorální konstituce 
II.vatikánského sněmu "Radost a naděje" a my se zamysleme nad jeho následující částí: 

"Člověk stvořený k obrazu Božímu dostal příkaz podmanit si zemi se vším, co je na ní, a 
spravovat svět spravedlivě a svatě, s uznáním Boha, Stvořitele všeho, sám sebe i celý vesmír 
přivést k němu, aby tak podřízením všech věcí člověku bylo velebeno jméno Boží na celé 
zemi. 

To se též týká obvyklých každodenních prací. Neboť mužové a ženy, kteří vydělávají na 
živobytí sobě i rodině a svou činnost konají jako vhodnou službu společnosti, mohou být 
právem přesvědčeni, že svou prací pokračují v díle Stvořitele. 
Čím více však roste moc lidí, tím více se rozšiřuje odpovědnost jak jednotlivců, tak 

kolektivů. Z toho je patrné, že křesťanské poselství neodvrací lidi od budování světa, ani je 
nedohání k zanedbávání blaha svých bližních, ale spíše je k tomu zavazuje povinností ještě 
přísnější." (GS 34) 

Stvořitel dal člověku práci za nástroj lásky, se kterým se má podílet na jeho díle, sebe i 
svět zdokonalovat a vytvářet přátelské vztahy ke svým bližním. Josef, opora sv. Rodiny, se 
dovedl vždy dokonale podřídit Božímu vedení a pevně důvěřoval v Boží prozřetelnost. Svým 
životem ukazuje moudrost, která učí, že silou k překonávání překážek je spojení s Kristem, 
modlitba. 

Pro moudrost, s níž Josef vedl svatou Rodinu a pro ni pracoval, byl mu svěřen svět práce, 
především masy dělníků v továrnách a v podnicích, které jsou tak ohroženy ve své víře, aby 
je přivedl zpět k Bohu a k Církvi. V této souvislosti Pius XI. napsal v encyklice z března 
1937 o významu postavení činnosti církve pod ochranu sv. Josefa: 

"On patří do stavu dělníků a musel snášet tíži chudoby pro sebe a pro svatou Rodinu, jejíž 
byl pečlivou a láskyplnou hlavou. Jemu bylo svěřeno božské Dítě, když na ně poslal Herodes 
úkladné vrahy. Svým životem a věrným plněním každodenních povinností zanechal příklad 
všem, kteří si musí vydělávat na chléb prací svých rukou. Právem byl nazván spravedlivý, 
neboť je živým příkladem křesťanské spravedlnosti, která má vládnout v sociálním životě.” 

převzato z www.catholica.cz, zkráceno 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
3.5. 4. velikonoční  Sk 2,14a.36-41 1Petr 2,20b-25  Jan 10,1-10 
10.5. 5. velikonoční  Sk 6,1-7 1Pt 2,4-9     Jan 14,1-12 
17.5. 6. velikonoční  Sk 8,5-8.14-17 1Pt 3,15-18   Jan 14,15-21 
24.5. 7. velikonoční  Sk 1,12-14 1Pt 4,13-16   Jan 17,1-11a 
31.5. seslání Ducha Sv. Sk 2,1-11 1Kor 12,3b-7.12-13 Jan 20,19-23 
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162. ČÍSLO                                 Květen  2020 

Drazí přátelé v Kristu, 
 
 měsíc květen je jedním z nejkrásnějších v roce. Probouzí se příroda, všechno kolem nás 
kvete a i v nás se probouzí nová energie, která nám dává sílu jít dál i v tomhle nelehkém a 
neklidném období, ve kterém se všichni nacházíme. S tím souvisí i slavnost seslání Ducha 
Svatého, kterou letos slavíme na konci května. On nám připomíná a prohlubuje všechno, co 
nás naučil Ježíš jako své učedníky. Co ale víme o Duchu Svatém? Jistě víme, že jde o třetí 
Božskou osobu, kterou jsme přijali ve svátosti biřmování. Ale co dál, máme osobní zkušenost 
s jeho přítomností v našem životě? Podle apoštola Pavla nám Duch Svatý celou svou činností 
otevírá přístup k Bohu, zapojuje nás do plného, plodného a živého společenství s ním. Jenom 
v Duchu Svatém poznáváme Krista a vyznáváme, že Ježíš je Pán. 

Mnozí z nás možná v těchto dnech překonávají krizi v souvislosti s epidemií koronaviru 
a s tím spojenou nejistotou. Krize ale není jenom něco negativního, ona je na cestě životem, i 
tím duchovním, dokonce nevyhnutelností, šancí, příležitostí a podmínkou rozvoje. Nese 
v sobě poselství vyzrát a stát se autentičtějším člověkem a křesťanem, „obnovit se proměnou 
smýšlení“. Může nás obrat o naše leckdy falešné představy o Bohu a dětskou víru, ale pak nás 
zavede hlouběji, k jeho skutečné proměňující a tvořivé lásce k nám. Samozřejmě, změna 
našich zvyků a opuštění našich jistot není zdaleka lehké, ale stojí za to se na tuhle cestu 
důvěry s Boží pomocí vydat a poslouchat i naše negativní emoce jako je strach o naše rodiny, 
obava ze ztráty zaměstnání, hněv či beznaděj. Ale právě v Duchu Svatém dostáváme nový 
život, „stáváme se novým stvořením“. On má moc přetvořit tělesné a nedospělé lidi v lidi 
duchovní a vyzrálé, schopné přinášet světu naději. A znamením jeho přítomnosti v našem 
srdci je láska, která vyhání strach. Projevuje se ovocem ducha, kterým je „láska, radost, 
pokoj, trpělivost, shovívavost, dobrota, laskavost, vlídnost, věrnost, skromnost, zdrženlivost, 
čistota“ (Gal 5, 22 – 23).  Prosme proto, abychom byli otevření pro přijetí těchto darů, 
kterými nás Bůh touží obdarovat, protože jenom s duchem Svatým můžeme v životě jít 
kupředu.   

Květen je pro nás křesťany i měsícem zasvěceným Panně Marii, která nás zve 
k následování jejího syna Ježíše Krista, jemuž byla z lidí nejblíž. Proto s důvěrou svěřme 

http://www.farnostchomutov.cz


naše starosti, jež v těchto dnech zažíváme i do její péče. A ať se za požehnání pro naši zemi 
přimlouvá také sv. Jan Nepomucký, patron Čech, jehož svátek 16. května slavíme.  

K tomu Vám žehná,  
Pater Leopold 

 (homilie a další texty P. Leopolda najdete na http://spiritualita.jezuiti.org) 

STANE SE 

Milí farníci, 
vzhledem k současné situaci, kterou všichni prožíváme, byla vydána pastorační pravidla pro 
uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platná v období od 24.4. do 7.6. 2020. Nebude-li 
tedy rozhodnuto jinak: 

Od 24.4. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 15 osob. 
Od 11.5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 30 osob. 
Od 25.5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastní 50 osob. 
Od 8.6. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob. 

O VŠECH NEDĚLÍCH V KVĚTNU BUDE DÁNA MOŽNOST PŘIJMOUT 
EUCHARISTII V DĚKANSKÉM KOSTELE V ČASOVÉM ROZMEZÍ  OD 17. HOD – 
18.30 HOD. 

Na bohoslužby je třeba nosit roušku a používat dezinfekci při vstupu do kostela. Zdržíme se 
podávání si rukou a eucharistii nejlépe přijímat na ruku. Dodržovat předepsané rozestupy. 
Vynechává se pozdravení pokoje. 

Tímto se obnovuje běžný pořádek bohoslužeb. 

DĚKANSKÝ KOSTEL 
NE   v  8 hod. a v 10 hod. 
PO – SO   v  7.15 hod. ráno  a také ve ST a PÁ v 18 hod. večer 

KOSTEL SV. BARBORY 
NE  v 18 hod. 
ÚT, ST, PÁ  v  17 hod. 

Tento rozpis bohoslužeb platí, není-li uvedeno jinak ve vývěskách kostelů či na webových 
stránkách farnosti. Ze všeobecně známých důvodů různých omezení nelze uskutečnit 
pravidelné setkávací akce a také ani pouť do Jablonného v Podještědí. Nabízíme náhradní 
programy. 

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem 
katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné 
účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši 

sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18 hod. 

• V pátek 1.5. v 8.00 hod.  a v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 
17.00 hod. v kostele sv. Barbory.  

V pátek 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.  
• V sobotu 2.5. ve 14 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 3.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V neděli 3.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 6.5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s úmyslem za 
ochranu a pomoc pro počaté životy. 

• V pátek 8.5. v 8 hod. ráno a v 18 hod. večer bude mše sv. v děkanském kostele a v 17 
hod. v kostele sv. Barbory.  

• V sobotu 9.5.  ve 14 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.   
• V neděli 10.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně. 

• V sobotu 16.5. bude Orelská pouť na Květnov se mší sv. ve 14 hod. 
• V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• Ve čtvrtek 21.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 
hod. v děkanském kostele  a v 17.00 hod. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši 
svatou. 

• V neděli 24.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V sobotu 30.5. O SVÁTKU SV. ZDISLAVY budou slavnostní mše svaté v 
děkanském kostele při oslavě VÝROČÍ 800. LET NAROZENÍ SV. ZDISLAVY, jejíž 
ostatek bude možno uctít. Z důvodu omezeného množství věřících při bohoslužbách, 
budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod., v 10 hod. a zřejmě i v 11.30 hod. Bude 
upřesněno na vývěsce kostela. 

• V neděli 31.5. je Slavnost Seslání Ducha svatého. Mše sv. budou v děkanském 
kostele v 8 hod. a v 10 hod., v 11.30 hod. v Droužkovicích a v 18 hod. v kostele sv. 
Barbory. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní 
platnost. 

SV. JOSEF, DĚLNÍK - DŮLEŽITOST PRÁCE PRO ŽIVOT ČASNÝ I VĚČNÝ 

Máme před sebou vzor Josefa dělníka, s nímž spolupracoval nějaký čas i Ježíš, a společně 
tak posvětili dělnou práci denní i řemeslnou. Josef se staral o hmotné potřeby svaté Rodiny a 
byl pomocníkem širšímu společenství, v němž žil. 

Josef, snoubenec Panny Marie a tesař, stal se ochráncem všech pracujících i jejich rodin, 
což potvrdil Pius XI. v roce 1937 a od r. 1955 má svůj zvláštní svátek jako Dělník s 


