
HŘÍCH A KRÁSA 

 Tento článek tvoří tři oslí můstky. Zlomyslný čtenář se vysměje jeho autorovi, že se 
pokouší chytit tři rozčilené kočky za ocas, soucitnější čtenář zajisté zahlédne hlubší 
smysl, který je spojuje, takže to vlastně žádné oslí můstky nejsou.  
 Každý dobrý autor ví, že kočka je vždy správné východisko, kočkou tedy začněme 
budovat oslí můstek číslo jedna: „Největší světci i skeptici dějin považovali lidské zlo 
za naprostou samozřejmost, a tudíž za východisko diskuse. Jestliže někdo může cítit 
rozkoš při stahování kočky z kůže, musí filosof buď popřít Boží existenci, jak to dělají 
ateisté, nebo usoudit, že mezi Bohem a lidmi došlo ke ztrátě jednoty, jak to vysvětlují 
křesťané. Popírat ale existenci kočky příliš rozumné není,“ píše Chesterton ve své 
Ortodoxii. Angličan a konvertita – dvě věci, které jsou zárukou, že autor to se svými 
slovy a svou (katolickou) vírou myslí vážně. A taky že se dozvíme něco podstatného 
skrze drsný vtip. (Jeho knihu najdete v naší farní knihovně).  
 Oslí můstek číslo dvě: dalším nezpochybnitelným faktem je pro mě krása: dobře to 
věděli stavitelé kostelů a chrámů, kteří se za krásou hnali mnohdy až hystericky, 
„barokně“. S krásou jsme se mohli po dlouhých letech rekonstrukce setkat také tuto 
sobotu 21. srpna v Kadani, kde byl biskupem Baxantem znovuvysvěcen kostel 
Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků. Znovuobjevené fresky 
nezměrné historické hodnoty, jimiž je kostel doslova poset, patří k typu jakési „lidové 
gotiky“, Mistra třeboňského oltáře gotiky vrcholné tam nehledejme. Celek je však 
pronikavě, zvláštně krásný. A krása je to, co by se mělo zmnožovat, jak mi u piva 
konečně osvětlil katolické stanovisko k této věci jeden hluboce věřící kamarád a dodal: 
jak se na to dneska rádo – a podle všeho záměrně – zapomíná. Stejně jako na fakt 
hříchu, dodejme my.  
 Oslí můstek číslo tři: sv. Ludmila. Byl by těžký hřích zapomenout na naši národní 
světici, vždyť si 15. září připomínáme 1100 let od jejího umučení. Co může být 
jasnějším důkazem evidence hříchu, než je světec, a co jasnějším důkazem krásy, než je 
žena? 

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 
5.9. 23. v mezidobí Iz 35,4-7a Jak 2,1-5     Mk 7,31-37  
12.9 24. v mezidobí Iz 50,5-9a Jak 2,14-18   Mk 8,27-35 
19.9. 25. v mezidobí Mdr 2,12a.17-20 Jak 3,16-4,3   Mk 9,30-37 
26.9. 26. v mezidobí Nm 11,25-29 Jak 5,1-6      Mk 9,38-43.45.47-48 
3.10. 27. v mezidobí Gn 2,18-24 Zid 2,9-11     Mk 10,2-16 
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 Milí farníci,  
s vděčností Pánu Bohu uzavíráme čas prázdnin a léta, který je čerstvě za námi a s 
důvěrou v Boží pomoc, požehnání a s očekáváním vstupujeme do dalšího časového 
úseku, který nám ohraničuje počátek školní výuky v měsíci září.  

Kromě toho, že letos prožívá církev rok zasvěcený sv. Josefovi, také náš národ slaví 
1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily – kněžny a babičky sv. Václava. Zároveň té, 
která měla ve spolupráci s Duchem svatým největší podíl na pevné formaci víry a 
charakteru budoucího českého knížete sv. Václava. Určitě je nám sv. Ludmila zářným 
vzorem pro správnou výchovu a formaci našich dětí a mládeže. Obzvláště v době, kdy 
se berou ohledy na vše možné a to tak silně, že mnozí už ani nepostřehli, že pro kladení 
ohledů na nejrůznější skutečnosti, ztratili ze zřetele a vytratili se jim ty nejdůležitější 
hodnoty života. 

Myslím, že máme v našem národě celou řadu krásných vzorů věrnosti Bohu a víře 
z dob nedávné totality a též doba sv. Václava nebyla v tomto ohledu rozhodně lehká, ba 
naopak. O to víc je zarážející, jak mnozí křesťané v naší době, době svobody, se klidně 
a sami různým způsobem zříkají věrnosti Bohu a zásadám naší víry. 

Kéž nám všem pomůže pro správnou orientaci a také správná rozhodování dotaz 
překvapeného pozorovatele života dětí rodičů budoucího světce, kterých se zeptal: 
„Jak to, že vás rodiče všechny tak dobře vychovali?“ „Naši rodiče nás nesmírně 
milovali, ale Pána Boha milovali více než nás, a proto nás tak skvěle vychovali.“ 

Myslím, že tato odpověď může být velkou inspirací pro každého z nás, abychom 
tento nový školní rok začali s odvahou a nekladli Boha a Boží věci na žádné jiné místo 
v našem životě než na to první. 

                                                    k tomu Vám všem rád žehnám, P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou zatím 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 11.30 hod.  
Údlice:  ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod. 

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK 

• Ve středu 1.9. v 18 hod. bude mše svatá v děkanském kostele za ochranu    
nenarozeného života.  

• Ve čtvrtek 2.9. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• Ve čtvrtek 2.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• 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. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 6.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

V sobotou 11.9. 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. M. Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17 hod. 
• V neděli 12.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v 

kostele sv. Petra a Pavla v Březně.  

• Ve čtvrtek 16.9. o památce SV. LUDMILY v 7.15 hod. a v 18.00 hod. bude mše 
sv. v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude v tento den mše sv. v Údlicích. 

• V pátek 17.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním 
školním roce. 

• V sobotu 18.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu  18.9. ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Romana 

Gunárová a Lukáš Gorol.  
• V sobotu  18.9. bude od 13.00 hod. děkanský kostel k dispozici k prohlídkám v 

rámci Dne otevřených dveří památek.  
V  neděli 19.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele Povýšení sv. Kříže.    

Svou účast přislíbil i o. biskup Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni! 
Z tohoto důvodu nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC.  

Dále proběhne žehnání nových sociálních bytů na faře v Údlicích a v 15.00 hod. žehnání 
kapličky v Droužkovicích s koncertem v kostele sv. Mikuláše v Droužkovicích. 

• V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství  
• V pondělí 20.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

večerní mše sv. v děkanském kostele.  
V sobotu 25.9. v 10.00 hod. bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše. 

A od 13.30 hod. Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni. 
• V neděli 26.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

V úterý 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 30.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  
• V pátek 1.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 2.10. v 11.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Daniela Balogová a 

Alexandr Podraný. 

V sobotu 2.10. bude ve 14.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně.  
Všichni jste srdečně zváni!! 

Proto mše sv. ve 14 hod. na Květnově nebude. 
• V neděli 3.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude 

mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 4.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V sobotu 9.10. 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 20. září 2021. Prosíme přihlaste své 
děti k výuce náboženství, která je pomocí Vám, rodičům, k naplňování Vašich závazků 

daných při jejich křtu, že je budete 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 (případně, bude-li hodně dětí, pak první  
                           skupina od 16 hod. a druhá od 17 hod.)  
  ST   15.00 hod.  8. - 9. - SŠ (lze upravit čas dle dané skupiny,   
         nejpozději začátek v 16.30 hod) 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH 
STRÁNKÁCH


