
INVESTIČNÍ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI 

Asi znáte pořekadlo, že je někde práce jako na kostele, že? Tak si zkusme představit, 
kolik je práce s jedenácti kostely a k tomu třemi farami. Ano, tolik památek v různém 
technickém stavu máme na území našeho farního obvodu ve vlastnictví. Záměrně říkám 
"máme" - jsou majetkem farnosti, tedy nás, farníků. A i když zodpovědnost za ně nese 
formálně statutární zástupce, čili náš pan děkan, není možné od jednoho člověka očekávat či 
dokonce požadovat, aby se o vše sám postaral. Je potřeba, aby každý z nás pomohl dle svých 
schopností a možností. Každý může pomoci modlitbou, někdo radou, někdo přiloží fyzicky 
ruku k dílu, jiný může pomoci finančně. V následujícím stručném souhrnu realizovaných a 
plánovaných akcí uvidíte, že práce je opravdu hodně. 

V roce 2018 byla obnovena fasáda průčelí děkanského kostela za cca 0,7 mil Kč a 
spodní část fasády fary za cca 0,3 mil Kč. V následujících letech bychom měli obnovu fasády 
kostela i fary dokončit. Plánováno je také restaurování hlavních dveří do kostela a potřeba 
bude řešit také vnější okna v přízemí fary.  

V Údlicích byla v roce 2018 opravena střecha věže za 0,6 mil Kč a v roce 2019 
obnovena kompletně fasáda kostela za 1 mil Kč a k tomu dřevěné žaluzie ve věži (0,1 mil 
Kč). Péčí místních farníků byl následně upraven také interiér kostela. Jeho oprava je tak 
zdárně za námi a 13.9. se s námi z toho bude na pouti radovat i otec biskup! V roce 2018 byla   
také opravena báň věže kostela sv. Matouše v Přečaplech (téměř 1 mil), v roce 2019 fasáda 
věže (cca 1 mil) a letos se pokračuje s jižní fasádou lodi (0,3 mil, zbývají pak ještě 2 další 
světové strany...). V Údlicích také aktuálně probíhá největší investiční akce farnosti - 
kompletní rekonstrukce fary, kde vzniknou 4 malometrážní byty pro potřebné, za cca 8 mil 
Kč. V plánu je pak na roky 2021 a 2022 přestavba farních stodol na komunitní centrum. Bylo 
požádáno o dotaci ve výši cca 16 mil Kč (celkové náklady odhadovány na 18 mil) a teď už se 
můžeme jen modlit, aby vše dopadlo dle Boží vůle ku prospěchu celé naší farnosti! 

Ale nejen o vnějšek budov je třeba se starat! Uvnitř kostelů bývají varhany. Aktuálně 
probíhá restaurování vzácných varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. Za nástroj a skříň 
to bude celkem asi 4,3 mil Kč (dokončení 2022). Velmi čerstvá je myšlenka obnovy varhan v 
kostele sv. Ignáce (odhad 15 mil Kč), se kterou přichází několik obyvatel našeho města 
(nefarníků!). 

K tomu je samozřejmě nutné připočíst řadu "běžných" drobných oprav v průběhu 
roku. A také můžeme započítat plánované práce na Květnově (který patří jirkovské farnosti), 
kde je potřeba vyřešit statiku ohradní zdi, odvodnění střechy a fasáda již také po 8 letech 
potřebuje nejednu vysprávku... 

I když se farnost snaží využít v maximální míře dotační zdroje, tak jen na pokrytí 
povinné spoluúčasti je potřeba několik milionů. Tak vidíte, je potřeba se hodně modlit a také 
pravidelně dávat nějakou korunu do zvonečku! 

Ing. Lukáš Tomko, člen ekonomické rady farnosti 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
6.9. 23. v mezidobí Ez 33,7-9 Rim 13,8-10  Mt 18,15-20 
13.9. 24. v mezidobí  Sir 27,33-28,9 Rim 14,7-9   Mt 18,21-35 
20.9. 25. v mezidobí  Iz 55,6-9 Flp 1,20c-24.27a Mt 20,1-16a 
27.9. 26. v mezidobí  Ez 18,25-28 Flp 2,1-11   Mt 21,28-32 
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165. ČÍSLO                                 Září  2020 

Drazí přátelé v Kristu, 
po prázdninách se opět vracíme do běžného rytmu života. Přestože čas oddechu byl letos 

o něco jiný, než jsme zvyklí, protože většina z nás kvůli pandemii zůstala na dovolené spíš 
doma nebo v blízkém okolí. Léto je u konce, a když něco v našem životě končí, někdy nás 
provází smutek. Na konec prázdnin se ale můžeme podívat i z té lepší stránky: začíná školní 
rok jako devět měsíců nového růstu a příležitostí ve škole, v rodině, v práci a také ve vztahu 
k Bohu. Protože jak říká Kniha Kazatel, „Všechno má svůj čas“ (Kaz 3, 1). Je na místě 
poděkovat Pánu za oddech a novou sílu, kterou vlil do našich žil, a jít vpřed.   

Ideální společnicí na každodenní cestě životem nám může být Panna Maria, která byla 
Kristovi za jeho pozemského života nejblíže a může nás k němu hlouběji přivádět. V liturgii 
Církve na ni vzpomínáme v září dokonce třikrát. 8. září slavíme svátek jejího narození, 12. 
září svátek jejího jména a 15. září svátek Bolestné Panny Marie, která je také patronkou 
Slovenska. Tenhle svátek je propojen se sedmi bolestmi Panny Marie, kterými jsou 
Simeonovo proroctví, útěk do Egypta, ztráta dvanáctiletého Ježíše v chrámě, setkání 
s Ježíšem na křížové cestě, jeho ukřižování a smrt, snímání z kříže a jeho pohřeb. Panna 
Maria nám může být blízká i proto, že nám ukazuje cestu i přes někdy hodně těžké a lidsky 
neřešitelné situace, ve kterých se sama ocitala. Popři sedmi bolestech však známe i sedm 
radostí Panny Marie: je to zvěstování Panny Marie, návštěva Panny Marie u Alžběty, 
narození Ježíše, obětování v chrámu, nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámu, nanebevzetí 
Panny Marie a její korunování v nebi. Ani my bychom neměli zapomínat na to, že náš život 
není jenom těžký, ani pořád radostný, ale obě stánky mají svůj smysl, abychom si 
uvědomovali, že náš život není jenom v našich rukou a dovedli žít v důvěře v toho, který nás 
nikdy neopustí a má i „všechny vlasy na naší hlavě sečteny“.  

Také já si po roce působení tady v Chomutově uvědomuji Boží řízení a moji hlubokou 
vděčnost za každého jednoho z Vás. Vkládám Vás do každodenních modliteb a vyprošuji 
Vám i Vašim blízkým hojné požehnání.  

 
Pater Leopold 

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

http://www.farnostchomutov.cz


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 11.30hod.  Údlice: ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod. 
NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK 

• Ve čtvrtek 3.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• Ve čtvrtek 3.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V sobotu 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 6.9. 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 6.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 

ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 7.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

V sobotou 12.9. 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 neděli 13.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.    
Svou účast přislíbil i o. biskup Jan Baxant.  

Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste všichni srdečně 
zváni do ÚDLIC :o) 

• V neděli 13.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.  

• Ve čtvrtek 17.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• Ve čtvrtek 17.9. v 19.00 hod. bude v Otvicích koncert – podrobnosti na plakátu. 
• V pátek 18.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním 

školním roce. 
• V sobotu 19.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 19.9. v 11.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Annette Řehořková a 

František Kott.  
• V sobotu 19.9. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Nikola Gáborová a 

Lukáš Veĺký. 
• V neděli 20.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích  

• V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o) 
• V pondělí 21.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

večerní mše sv. v kostele sv. Matouše v Přečaplech. 
V pondělí 21.9. v 18.00 hod. bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše. 

 Všichni jste srdečně zváni. 

• Ve čtvrtek 24.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.  
• V sobotu 26.9. od 13.30 hod. jste srdečně zváni do Jirkova na tzv. Zahradní slavnost. 

Těšíme se na společné setkání a popovídání. 
• V neděli 27.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

V pondělí 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. 

• Ve čtvrtek 1.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 2.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 3.10. bude ve 14.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně.  
Všichni jste srdečně zváni!! 

• V neděli 4.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 
sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 5.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V sobotu 10.10. v 10.00 hod. začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na 
Květnově. 

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 21. září 2020. 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 

    ST   16.30 hod.   8. - SŠ Doladíme dle možností studentů 
      
ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 



O MARIÁNSKÉM SLOUPU OČIMA ÚČASTNÍKA 

Znalost dějin obecně a místních dějin zvláště, je důležitá pro formování soudnosti a 
rozhodování člověka. Kdo ignoruje tuto poučku, je snadno manipulovatelný a přikloní se k 
názorům a akcím davu nebo lůzy. A dějiny se opakují, jak můžeme vidět i v dnešním světě.  

Pár dní po pádu monarchie ve všeobecné euforii z vlastního státu, vypukly 
protikatolické nálady. Dav socialistů vracející se z mítinku na Bílé hoře se zastavil na 
Staroměstském náměstí veden žižkovským bouřlivákem Frantou Sauerem. Ten už měl 
dopředu předjednané hasiče s žebříky a lany. Davu bylo mnoho, bránících úředníků, strážníků 
a věřících málo. 3.listopadu 1918 byl mariánský sloup stržen. Pomsta za násilnou rekatolizaci 
v pobělohorské době byla vykonána na soše P.Marie. Davu a tím méně lůze nevadilo, že 
sloup byl vytesán a postaven o více něž 30 let později jako poděkování Panně Marii za 
záchranu vnitřní Prahy před švédským vojskem. (Hrdinní obránci včetně studentů udrželi 
Švédy na Malé Straně, zatímco nebojeschopné obyvatelstvo se modlilo na Staroměstském 
náměstí k obrazu P. Marie). 

V hektických prvních dnech státu Čechů a Slováků se vyšetřování stržení sloupu dělo 
formálně. Většině obyvatelstva vyhovovaly protihabsburské a protikatolické nálady. 
Nešťastní byli jen věrní ctitelé P.Marie.  

Skoro celé 20. století nebylo možno z důvodů protináboženských režimů uvažovat o 
obnově tohoto historicky cenného sloupu. Až v roce 1990 za duchovní podpory kardinála 
Františka Tomáška vznikla Společnost pro obnovu mariánského sloupu (SOMS). Oslovila 
ctitele P.Marie doma i v zahraničí s prosbou o finanční částku, aby se mohly začít práce na 
věrné kopii Bendlova díla. S rizikovým projektem souhlasil sochař Petr Váňa*. V archivech 
našel původní výkresy a SOMS “nacenila" jednotlivé části sousoší podobně jako se dnes 
dělají patronáty na jednotlivé píšťaly u generálních oprav varhan. Kdo chtěl a měl tu 
možnost, částečku sousoší si "koupil" i s rizikem, že možná k postavení sloupu nedojde. V 
rámci pražského zastupitelstva se - v mnohdy složité politické situaci - angažoval Karel 
Kavička ze SOMS. On také spoluorganizoval modlitební skupiny a průvody. 

SOMS prosadil vložení dlaždice do místa, kde sloup stával s patřičným vysvětlujícím 
textem. Mariánští ctitelé se zde zastavovali a odprošovali Matku Boží za urážku, kterou jí 
učinil dav nově vzniklé republiky. Pak obvykle přešli k výklenku Týnského chrámu směrem 
do Celetné ulice, kde na ocelovém podstavci stála Petrem Váňou nově vytesaná P. Maria, 
chráněná mříží a čekající na svůj čas. Nechyběl patřičný text a květiny od zbožných babiček. 
Někdo z odpůrců postavení sloupu rozbruškou "upravil" text na vložené dlaždici do 
nečitelnosti, ale místo původního sloupu bylo již dostatečně známé.  

Příklad skupinové modlitební podpory znovupostavení sloupu vypadal takto: účastníci 
se sešli v sobotu ráno v kostele P.Marie u premonstrátů na Strahově. Po krátké pobožnosti se 
sešlost obvykle 20-ti až 30-ti lidí vydala k vnitřní Praze. Ještě v areálu kláštera byla první 
zastávka u přesné kopie P.Marie "stržené", kterou darovali Praze krajané z Ameriky. U této 
sochy z bílého mramoru jsme se pomodlili desátek růžence. Pak už byl jen kousek k 
nemocnici Pod Petřínem, kde byla plánovaná mše svatá. (Již v té době měly boromejky 
zabezpečen přenos z kostela do všech pokojů.) Poslední zastávka před Staroměstským 
náměstím byl kostel sv. Jiljí u dominikánů (Prosby, desátek, litanie). Na “Staromáku” se 
utvořil kruh kolem původního sloupu, pan Kavička nás seznámil s nejnovějším vývojem v 
zastupitelstvu, a zazpívaly se mariánské písně vedené zvučným hlasem písničkáře Petra 
Lutky. (Přihlížející asiaté si nás točili na tablety...., protože v tu dobu na Staroměstském 

náměstí opravdu nic důležitějšího nebylo.) Závěr modlitební sešlosti byl u P.Marie v 
Týnském chrámu (Litanie, prosby, rozloučení).  

Myslím, že modlitby babiček u výklenku Týnského chrámu, domácích ctitelů P.Marie 
i putování po pražských kostelích s jediným cílem, bylo důležité pro zvrat v hlasování 
zastupitelstva. Po mnohém předchozím zamítnutí bylo obnovení sloupu schváleno o 2 hlasy. 
Petr Váňa mohl - i přes některé další ústrky - pracovat. Covid pomohl vyčistit okolí stavby, a 
jak řekl sochař médiím: "Jeden čas jsme byli na náměstí tři. Já, brácha a holub.” 

Stavbu provázely emotivní reakce na sociálních sítích. Pominu-li nenávistné, hodně 
lidí horovalo pro veřejnou diskusi, jejíž většinový názor by rozhodl. Pak ovšem stačí jedna 
věta logicky reagujícího diskutéra: "Ale 3. listopadu 1918 veřejná diskuse neproběhla... “ 

K příběhu strženého mariánského sloupu je vhodné dodat, že Franta Sauer vykonal 
nedlouho před smrtí svatou zpověď u františkánů kostela P.Marie sněžné. 

------------------------------------------------ 
*) Petra Váňu jsem poznal před lety při svěcení kaple sester premonstrátek na Svatém 
Kopečku u Olomouce, kde jsem měl tetu. Obětní stůl, svatostánek i kropenku udělal z bílého 
italského mramoru. (Jak jinak, když premonstráti i kongregace premonstrátek jsou celí v 
bílém.) Světitelem byl pan arcibiskup Graubner. Finále celého díla Petra Váni přišlo v 
okamžiku, kdy byl do oltářní mensy vložen ostatek sv. Norberta. V klidu a důstojně přesným 
tvarem mramoru uzavřel, zacementoval a vyhladil ostatkový otvor a teprve potom "dovolil" 
panu arcibiskupovi pokračovat ve svěcení (roztírání oleje atd.). Kdykoliv přijedu k 
sestřičkám, v té světlé kapli jsem jako doma. 

-------------------- 
Ještě jedna poznámka k tetě Františce, řeholním jménem Metodějce. Nechal jsem namalovat 
od svatokopeckého malíře rozměrný obraz Božího milosrdenství pro semilský kostel. Když 
byl obraz hotov, jel jsem ho ukázat své tetě. Byla spokojena i s tím, jak jsem ho v autě 
vypolstroval. Při odjezdu mě nezapomněla "mateřsky" varovat: "A nejeď zas jako blázen.... 
víš koho vezeš!" 

JŠ - Bucho 


