
DOMÁCÍ HOSPIC SVATÉ TEREZIE 

S radostí oznamujeme, že i u nás budeme mít možnost využít služeb mobilního 
hospice. Podařilo se totiž založit Domácí hospic sv. Terezie pro oblast Most a Chomutov. 
Služba je určena umírajícím pacientům, kteří chtějí a hlavně mohou zůstat ve svém vlastním 
sociálním prostředí, to znamená doma. Právě toto je ten největší dar, který umírající člověk 
může dostat.  

Po této službě je v našem regionu již léta voláno a nyní se začíná realizovat. Čas 
dozrál a Pán Bůh si vybral a také pro toto dílo připravoval jak vzděláním, tak také životními 
zkušenostmi, zdravotní sestru Petru Stanislavu Meinlschmidtovou, která v současné době učí 
na střední zdravotnické škole v Mostě. 

Mobilní hospic poskytuje podporu v péči o naše blízké v terminálním stádiu života a 
umožňuje tak těmto lidem umírat doma ve známém prostředí, v kruhu rodiny.  

Chceme vás tímto požádat o jakoukoli pomoc, ať už finanční (případné dary můžete 
posílat na účet č.: 1033233075/6100), nebo i "aktivní". Slovy paní ředitelky: "Nebudujeme 
podnik, ale chceme být oporou těm, kteří naši službu potřebují.”  

V případě zájmu jakkoli hospici pomoci kontaktujte paní ředitelku Meinlschmidtovou na 
adrese petra.meinlschmidtova@hospicsvterezie.cz, případně na tel. čísle +420 774 955 487.  

Děkujeme za všechny formy podpory. 

CHRÁMOVÝ SBOR HLEDÁ ZPĚVÁKY 

Pěvecký sbor působící v naší farnosti potřebuje nové zpěváky (zejména muže, ale 
nepohrdneme ani ženami!). Zpíváte rádi? Chcete se s námi několikrát do roka podílet na 
doprovázení mší svatých v našem děkanském kostele? A jste ochotni tomu obětovat hodinu 
času týdně a věnovat se hlasové přípravě a nácviku duchovních skladeb? V případě zájmu  a 
pro více informací kontaktujte vedoucí sboru Soňu Tomkovou na adrese 
sona.tomko@seznam.cz. Těšíme se na Vás! 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
4.10. 27. v mezidobí Iz 5,1-7 Flp 4,6-9   Mt 21,33-43 
11.10. 28. v mezidobí  Iz 25,6-l0a Flp 4,12-14.19-20   Mt 22,1-14 
18.10. 29. v mezidobí  Iz 45,1.4-6 1Sol 1,1-5b   Mt 22,15-21 
25.10. 30. v mezidobí  Ex 22,20-26 1Sol 1,5c-10   Mt 22,34-40 
1.11. Všichni svatí Zj 7,2-4.9-14 1Jan 3,1-3   Mt 5,1-12a 
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166. ČÍSLO                                 Říjen  2020 

Drazí přátelé v Kristu, 
 
dovolte, abych byl tentokrát o něco osobnější. Důvodem je, že moje chomutovské působení 
se přiblížilo  ke konci. Rád bych se proto s vámi podělil o zkušenost laskavého Božího 
působení v mém životě, které jsem v tomhle pro mne důležitém roce i díky vašemu přijetí 
prožil.  
  Bůh zná všechny naše touhy a představy o životě a mnohdy jde v jejich realizaci 
mnohem dál, než si dovedeme představit. I já jsem v posledním období zažil několik Božích 
překvapení, které jsem vnímal jako jeho odpověď na ty nejhlubší tužby.  

Před několika lety jsem pocítil silné volání jít na mise do Číny, a také jsem měl 
možnost tam absolvovat 3-měsíční misijní zkušenost. Ta mou touhu jenom posílila a ukázala 
mi, že není jenom ze mne. Mí představení sice tuto touhu nepodpořili, ona však zůstala 
v mém srdci a uvědomil jsem si, že Bůh ji naplnil tím, že mne pozval na misie zde k vám do 
Chomutova, kde jsem zjistil, že je procentuálně méně katolíků, než v Číně.  

Také jsem si v minulosti jako řeholník – jezuita - žijící v komunitě nedovedl 
představit, že bych působil jako kněz v diecézi. Ale Pán Bůh mne přivedl k vám, jakoby mi 
říkal, že On je ten, který nás zná nejlépe a řídí naše kroky do detailů: „Ukážu ti cestu, kterou 
půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ (Ž 32) Zažil jsem tady mnoho Božích 
zázraků, kde Bůh otevíral lidská srdce ve formačních společenstvích a přípravách ke křtu, 
nebo třeba když jsme na jedné mši svaté jenom s pěti účastníky zažili okamžik téměř 
mystické radosti, hlubokého naplnění tajemnou krásou a radostí, až jakousi euforii. Bylo to 
ještě silnější, než stát před přeplněným kostelem s 200 dětmi, jak jsem byl na to zvyklý 
z dlouholetého působení v Piešťanech.  

Do třetice jsem si uvědomil, že jsem vždy toužil pracovat s romskou komunitou a i 
tato má touha se v Chomutově naplnila, když jsme za krátkou dobu s bratry a sestrami z téhle 
mému srdci blízké komunity vytvořili moc pěkné a hluboké společenství.  

Jsem Pánu Bohu vděčen, že jsem tady s vámi mohl být a že se mi dal poznat v doteď 
nepoznaných zkušenostech. Po roce v Chomutově mohu svědčit, že zde žijí  

opravdu hluboce duchovní a upřímně hledající lidé, vzácní jako perly a důležití pro tento svět 
jako kvas, sůl i světlo.   

Od 1. října bude mým novým působištěm Liberec. Opět v tom vidím Boží laskavost. 
Je to totiž svátek svaté Terezie z Lisieux, která mne provází na kněžské cestě. 2. října slavíme 
svátek andělů strážných, 4. října svátek sv. Františka z Asissi a 15. října svátek sv. Terezie 
Avilské, učitelky Církve. To všechno jsou světci, kteří své životy naplno vložili do Božích 
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rukou a mohou nám být vzorem lásky, odvahy a víry, která „i hory přenáší“.   
  Chtěl bych každému jednomu z vás poděkovat za vzácné společenství a mnohé 
osobní přátelství, které nekončí, protože „láska nikdy nezanikne“ a vy zůstáváte v mém 
kněžském srdci a v modlitbách. Nadále vám i vašim blízkým budu vyprošovat hojné 
požehnání a taky prosím o vaše modlitby pro mou misii, jejíž součástí jste už navždy i vy.  

Pater Leopold 
(homilie a další texty P. Leopolda najdete na h6p://spiritualita.jezui=.org) 

STANE SE 

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!! 

Z tohoto důvodu mše sv. na Květnově tuto sobotu nebude! 
• V sobotu  3.10. bude v 16.30 hod. příprava na přijetí svátosti biřmování. 
• 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. 

• Ve středu 7.10. v 18.00 hod., dá-li Bůh, bude v kostele sv. Ignáce koncert Apokalypsis 
– všichni jste srdečně zváni! 

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

 Všichni jste srdečně zváni! 
• V sobotu  10.10. bude v 16.30 hod. příprava na přijetí svátosti biřmování. 
• V neděli 11.10. 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. 

• Ve čtvrtek 15.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 16.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 17.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 18.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 19.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 22.10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

• V sobotu  24.10. bude v 16.30 hod. příprava na přijetí svátosti biřmování. 
• V neděli 25.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 26.10. v 9.00 hod. bude společná mše sv. s německými kněžími v 
děkanském kostele při příležitosti příprav Květnovských poutí. Dá-li Bůh. 

• Ve čtvrtek 29.10. pravděpodobně nebude mše sv. v Údlicích. Viz aktuální ohlášky 
daného týdne. 

• V neděli 1.11. v 16.30 hod. bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi v Chomutově 
za duše zesnulých. 

• V neděli 1.11. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 
sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 2.11. v 16.00 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých 
a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 5.11. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 

• V sobotu 7.11. 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 neděli 8.11. 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. 

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 rodičům k naplňování jejich závazků, daných 

při křtu jejich dětí, že je budou vychovávat a vést 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   15.00 hod.   8. - 9. - SŠ  
      
ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 

http://www.farnostchomutov.cz

http://www.farnostchomutov.cz/

