
minulost jen několik odřených skladišť a garáží, ve které bude proměněno – z 
ekonomických důvodů – těch málo dnes ještě ne zcela rozbořených kostelů, zatímco se 
stále rozrůstá dopravní síť, využívá se s vypětím sil energetických zdrojů a denně přibývá 
kouřících komínů a odvodních rour chemických továrenských komplexů…“ napsal před 
padesáti lety kardinál Štěpán Trochta v pastýřském listě. Líčí v něm mimo jiné, co se tehdy 
dělo  se  severními  Čechami.  Trochta,  jedna  z  význačných  osobností  katolické  církve 
20. století, biskup litoměřický, vězeň nacistického i komunistického režimu (svůj pobyt v 
koncentračním táboře Mauthausen nazýval „kamenolomem Páně“), se narodil na druhém 
konci země – ve Francově Lhotě na Valašsku. Přesto ke kraji svého biskupského přidělení 
přilnul a ležel mu na srdci. Ne naučeně, podle nějakého ideologického, třeba ekologického 
mustru, ale autenticky.  
 Nepatetickými slovy vystihl, co tenhle kout světa postihlo – onu „lokální“ apokalypsu, 
fyzickou i duchovní zkázu. Co se stalo s krajem, který kdysi patřil k tomu nejkrásnějšímu, 
co mohla česká krajina nabídnout a na nějž se dnes tak trochu zapomíná (s výjimkou 
uhlobaronů).  
 Trochta zemřel krátce po svém jmenování kardinálem, doslova utahán tehdejšími 
úřady, jež se bály jeho vlivu. Žil v apokalyptické době a její zběsilost si odžil na vlastní 
kůži. Na pohřeb se dostavil i tehdejší kardinál Wojtyla, který jej nazval mučedníkem. Jeho 
biskupským heslem bylo „práce – oběť – láska“, tři slova, jež překonají každou – i tu 
„lokální“ – apokalypsu.  
 Stavte se do farní knihovny a půjčte si sborník Štěpán kardinál Trochta, je to 
inspirativní čtení. 

Příležitostný „správce“ farní knihovny  
Honza Šindelka  

Na faře pro vás budu k dispozici ve čtvrtek a pátek. 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). 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
4.7. 14. v mezidobí Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10   Mk 6,1-6 
11.7. 15. v mezidobí Am 7,12-15 Ef 1,3-14     Mk 6,7-13 
18.7. 16. v mezidobí Jer 23,1-6 Ef 2,13-18     Mk 6,30-34 
25.7. 17. v mezidobí 2Kral 4,42-44 Ef 4,1-6     Jan 6,1-15 
1.8. 18. v mezidobí Ex 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24   Jan 6,24-35 
8.8. 19. v mezidobí 1Kral 19,4-8 Ef 4,30-5,2     Jan 6,41-51 
15.8. Nanebevzetí PM   Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab 1Kor 15,20-27a  Lk 1,39-56 
22.8. 21. v mezidobí Joz 24,1-2a.15-17.18b Ef 5,21-32     Jan 6,60-69 
29.8. 22. v mezidobí.      Dt 4,1-2.6-8     Jak 1,17-18.21b-22.27   Mk 7,1-8.14-15.21-23 
5.9. 23. v mezidobí Iz 35,4-7a Jak 2,1-5     Mk 7,31-37 
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„Když máš pět minut času...“      
 Milí farníci, přátelé, 
tímto citátem chci uvést náš vstup do letního času prázdnin a dovolených… 
 Mnoho lidí nemá v dnešní době čas jeden pro druhého. Jejich plánování padá za oběť 
každá hodina dne. Platí nutnost dosáhnout maximálního úspěchu, výkonu a zábavy. 
Nesmíme promarnit ani okamžik, důležitá je každá minuta. 
 Věřím, že my to tak nastaveno nemáme. Ale přece jen se pohybujeme v tomto našem 
světě často tak hekticky pádícím kdo ví kam… A někdy se nás snaží strhnout s sebou. 
 Využijme tento nadcházející čas prázdnin a dovolených také k tomu, abychom se 
postarali o klid kolem sebe a také v sobě. O ticho, kdy vypneme rádio, televizi, odložíme 
časopis a horečné řešení pracovních i nepracovních problémů – a naplnili nitro mlčením 
před Bohem, abychom cítili tlukot vlastního srdce. Abychom věděli jak na tom je, to naše 
srdce, zda nám neodumírá zhoubnou honbou za penězi, konzumem, ziskem, informacemi, 
dokonalým vzhledem… 
 Postarejme se o ticho, jakožto cestu, jak navázat rozhovor s Bohem. Mnoha lidem dnes 
kontakt s Bohem zanikl v hluku, spěchu a chvatu a unikl do dáli. „Čas není dálnicí mezi 
kolébkou a hrobem, nýbrž parkovištěm na slunci“ (Phil Bosmans). 
 Nádherná slova. Kdo si neudělá čas pro to, aby rozmlouval s Bohem, ten se nesmí 
divit, když je jeho nitro jednoho dne jalové a prázdné, když není schopen něco říci sám 
sobě, něco nabídnout. Kdo má naopak pro Boha čas, toho naplní radost a klid a snáze 
ponese obtíže života. 

                                                          Přeji Vám Bohem požehnaný čas léta a žehnám Vám 
 P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

O nedělích 4., 11. a 18. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté budou 
  v  10.30 hod. česky  a  11.7. ve 14.15 hod. v  německém jazyce. 

Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 4., 11. a 18. července v 
děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

Další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 
                

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. 
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto: 

Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.   
   PÁ  v 18.00 hod. 
   NE v 8 a v 10 hod. 

Sv. Barbora:  PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.  

• V neděli 4.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 
• V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 5.7. a 6.7. o státním svátku bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele.  

• V neděli 11.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.  

• V neděli 18.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 

V  sobotu 24.7. v 15.00 hod bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.  
Všichni jste srdečně zváni! 

• V neděli  25.7. po mši svaté, která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele bude 
pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny 
a sv. Jáchyma. 

V neděli 25.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u 
kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod. od křížku na začátku obce. 

• V sobotu 31.7. v 10.30 budou oddáni v děkanském kostele Martina Gáborová a 
Marek Hadi. 

• V neděli 1.8. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod. 

V  neděli 1.8.  v  10.00 hod. bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. 
 Všichni jste srdečně zváni !!! 

• V neděli 1.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V sobotu 7.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

• V sobotu 14.8. ve 12 hod. bude konvalidace sňatku Gabriela Marcinová a Ladislav 
Marcin a  ve 13.hod. budou v děkanském kostele oddáni Carmen Kočková a Václav 
Rýzner. 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 15. 8. 
Ranní mše sv. v  8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hlavní mši sv. 

Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 
Prosíme o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete, tak jako každoročně upečením 
koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc! 

• V sobotu 28.8. v 11.00 hod. budou oddáni v děkanském kostele Věra Hauserová a 
David Žižka. 

V neděli 29. 8. v 11.30 hod. bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  
Přijměte srdečné pozvání! 

• V sobotu 4.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
 V neděli 5.9. 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 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 6.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.  

Mše svaté s nedělní platností (zvláště pro ty, kteří nemohou jít do kostela v neděli) jsou 
slouženy  

v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. 

APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ! 

 S pojmem „apokalypsa“ je to složitější. Může jít o literární žánr, jak to známe z 
novozákonního Zjevení svatého Jana i jiných biblických knih, přeneseně pak o nějakou 
„lokální“ událost – katastrofu – nebo třeba o název slavného Coppolova filmu.  
 „Nemohu se smířit s myšlenkou, že severní Čechy, za něž jsem i já ve svědomí 
odpovědný, by se jednou měly stát krajem, kde bude upomínat na naši velkou křesťanskou


