
APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ! 

Třebaže se zdá, že temnota se šíří všude kolem nás, prosím vás, abyste neklesali na mysli… 
(Michael D. O´Brien) 

 Taky se vám občas zdá, že se svět zbláznil? Nejste v tom sami! Ani v naší farní 
knihovně vám to nebudeme vyvracet – spíš naopak. Otec Eliáš šílenství moderního světa 
zažil na vlastní kůži – jako Žid narozený ve Varšavě v meziválečném období. Skončil by v 
soukolí holokaustu, nebýt polského katolíka, který obětoval vlastní život, aby ten jeho 
zachránil.  
   Následuje dobrodružný útěk do Izraele a strmá politická kariéra, šťastné manželství, 
rodina… A když už už má na dosah pomyslný vrchol politické kariéry i životního štěstí, 
cosi se stane. On, nevěřící Žid, konvertuje ke katolictví. Ještě ke všemu vstoupí do 
karmelitánského kláštera v Jeruzalémě. Ano, dnešní svět se skutečně zbláznil, ne však otec 
Eliáš. Ten svým činem naopak dosvědčuje, že zdravý rozum si přese všechny životní útrapy 
udržel…  
   Tady někde začíná strhující příběh románu s trochu senzačním názvem Apokalypsa, jehož 
autorem je kanadský spisovatel Michael D. O´Brien. Jde současně o brilantně napsaný 
thriller, nepříjemnou diagnózu současného světa, kompendium katolického pravověří i 
hlubokou meditaci nad křesťanskou vírou tváří v tváří současné společenské praxi. Setkáme 
se zde též se svatým papežem Janem Pavlem II. (byť jeho jméno v knize nezazní).  
   Otec Eliáš je hlavní hrdina románu a já bych vás rád tímto pokusem o čtenářský deník 
nalákal a především srdečně pozval do naší chomutovské farní knihovny. Slíbil jsem milé 
redakci Dvojlístku, že každý měsíc napíšu krátký medailonek ke knize nebo knihám, které 
mně na faře padnou do oka a s nimiž bych vás rád seznámil – a není jich málo.  
 Upřímně jsem netušil, že v Kanadě je ještě povoleno být katolíkem, navíc dost 
prostořekým katolíkem. A tak pro mě setkání s Davidem O´Brienem i jeho otcem Eliášem 
bylo úžasným překvapením, literárně i lidsky. Třeba vám na těchto stránkách čas od času 
taky přinesu nějaké takové překvapení, malý objev či inspiraci ke čtení. Anebo vy mně!  
 Na faře pro vás budu k dispozici ve čtvrtek a pátek, vždy po ranní mši svaté zhruba do 
15 hodin. Nemohu sice slíbit, že pravidelně, ale o pravidelnost se budu aspoň snažit 
(zazvoňte nebo mi klidně napište e-mail, domluvíme se: sindelka.jan@gmail.com). 

Příležitostný „správce“ farní knihovny  
Honza Šindelka  

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
6.6. 10. v mezidobí Gn 3,9-15 2Kor 4,13-5,1   Mk 3,20-35 
13.6. 11. v mezidobí Ez 17,22-24 2Kor 5,6-10   Mk 4,26-34 
20.6. 12. v mezidobí Job 38,1.8-11 2Kor 5,14-17   Mk 4,35-41 
27.6. 13. v mezidobí Mdr 1,13-15;2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15   Mk 5,21-43 
4.7. 14. v mezidobí Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10   Mk 6,1-6 

Dvojlístek
od Panny Marie Nanebevzaté 

Vydává Římskokatolické děkanství 
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168. ČÍSLO                                 Červen  2021 
 
Milí farníci, 
  
 vstoupili jsme do krásného měsíce června, který je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. 
Pojďme společně obnovit a prohloubit úctu k tomuto Srdci, které se pro nás nechalo 
probodnout kopím, které nás miluje a je věrné, třebaže my kolikrát věrní a milující nejsme. 
V Něm však můžeme a máme nacházet útočiště. Pročtěme si Kristova zaslíbení daná sv. 
Markétě Marii Alacoque r. 1675 v Paray-le-Monial  ve Francii, kdy Pán Ježíš žádal od 
křesťanů úctu ke svému Srdci a přislíbil „ctitelům mého Srdce“: 

1. Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost. 
2. Potěším je ve všech jejich obtížích. 
3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelné milosrdenství. 
4. Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími. 
5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat. 
6. Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu. 
7. Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené. 
8. Rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, ochráním v jakémkoli soužení. 
9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, 
které si zasloužily. 
10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší. 
11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby 
odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. 

http://www.farnostchomutov.cz


12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě 
přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé 
Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm. 

Přeji Vám všem požehnaný měsíc červen 
                                                                         P. Alois 

STANE SE 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

• V neděli 6.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 
sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pátek 11.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. 
Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. a v 18.00 hod. V kostele sv. 
Barbory v 17.00 hod.  
V sobotu 12.6. jste zváni na POUŤ KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY 

MARIE do Voděrad,  kde bude v 17 hod. slavena mše svatá. 
• V neděli 13.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně. 

• V pondělí 14.6. bude setkání Domácího hospice v 17.30 hod., místo bude 
upřesněno. 

• Ve čtvrtek 17.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V neděli 20.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

V neděli 27.6. v 11.30 hod. jste srdečně zváni na poutní mši sv.  ke cti sv. Petra a Pavla 
do BŘEZNA u Chomutova.  Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 27.6. mše sv. v Údlicích. 

• V neděli 27.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na 
zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci ☺ Všichni jste 
srdečně zváni! 

• V sobotu 3.7. začínají Farní chaloupky. 
Od neděle 4.7.  jsou poutě na Květnově –  4.7., 11.7. 18.7.  

10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. růžencové schody  
10:30 česká mše a mariánská pobožnost 
12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá 

• Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o 
nedělích 4.7., 11.7. 18.7.  slaveny pouze v 9.00 hod. 

STALO SE 

V sobotu 29.5. se naše farnost vydala na tradiční pouť k patronce naší diecéze Svaté 
Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Někteří vlastními vozy, jiní spolu s panem děkanem 
autobusem, který vyjel od Městského divadla v 6 hodin ráno (vražedný čas, když se chcete 
vypravit s malými dětmi - ale oběti k poutím patří). P. Alois nám požehnal na cestu, 
společně jsme zazpívali několik mariánských písní a také se pomodlili růženec. Téměř 
tříhodinová cesta nám rychle ubíhala i díky povídání o životě sv. Zdislavy, které si pro nás 
připravila jedna z farnic (děkujeme, Johanko!). Zakončené bylo kvízem plným zvídavých 
otázek, které prověřily, jak jsme dávali pozor… 

Do Jablonného jsme dorazili tak akorát, abychom v klidu a rezervou stihli mši svatou v 
9 hodin, celebrovanou otcem biskupem Janem Baxantem. Ten byl naší účastí (rozuměj 
chomutovskou) potěšen natolik, že nás několikrát zmínil v promluvě! :-) Rozjímal nad 
Zdislavinými léčitelskými schopnostmi a nabídl nám duchovní interpretaci jejích činů. 
Zdislava podle legend křísila mrtvé (duchovní význam nám otec biskup vysvětlil tak, že 
přijímala a ujímala se těch, kteří byli pro druhé “mrtví” a nikdo s nimi už nechtěl mít nic 
společného), uzdravovala chromé (ty, co jim jdou “ruce dozadu”, nejsou ochotní pomoci 
druhému, udělat první krok ke smíření). Slepým navracela zrak (aby ti, kteří stále naříkají a 
stěžují si na různé těžkosti, prohlédli a uviděli i to hezké, co v životě mají, a byli za to 
vděční) …atd. Zmínil také její schopnost získávat si důvěru druhých - a to tím, že ona sama 
druhým důvěřovala. Navíc při vší své vytíženosti, povinnostech a starostech zůstávala 
ženou pokojného srdce.  

Po mši jsme sešli do krypty pomodlit se u hrobu sv. Zdislavy. Poté jsme vyrazili jako 
každý rok krásnou procházkou ke Zdislavině studánce se zázračnou vodou, kterou údajně 
již svatá Zdislava z Lemberka používala k léčbě nemocných a sama prý dokonce pramen 
objevila.  

Přestože předpověď počasí nevypadala nijak příznivě - mělo skoro celý den pršet - 
zmokli jsme vlastně jen jednou (a to ještě ne všichni), jinak maximálně poprchávalo. Takže 
i po turistické stránce můžeme pouť považovat za úspěšnou.  

Na zpáteční cestě jsme se jako vždy zastavili ještě v Modlivém dole u Svojkova, kde se 
v lese na kopci nachází krásná skalní kaple Panny Marie. Zde jsme spolu s novoborským 
děkanem, naším bývalým kaplanem Pavlem Morávkem, Pannu Marii pozdravili litaniemi. 
Po občerstvení v místním stánku jsme pak vyrazili zpět do Chomutova.  

Jako každý rok i letos byla pouť do Jablonného plná duchovních zážitků, milých 
setkání (každý rok zde potkáváme známé z jiných farností naší diecéze i odjinud) a když k 
tomu přičtu krásy místní přírody, nezbývá mi, než se pokusit nalákat i vás, kteří jste zůstali 
doma, abyste příště jeli s námi - stojí to za to! 

Soňa 
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