
Keltů pánem mrtvých. Keltové věřili, že se v ní stírá hranice mezi mrtvými a živými a že 
je možné tuto noc s mrtvými komunikovat. O této noci probíhaly bujaré oslavy, 
zapalovaly se obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili 
proti duchům zemřelých nebo se snažili tímto si je naklonit. Věřili, že duchové 
zemřelých mohou tuto noc pomáhat přátelům nebo škodit nepřátelům. Ohně měly 
duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemřelých odvedl 
zpět do říše duchů.  
 Z křesťanského pohledu jde tedy o dávnou praxi spiritismu, který je s křesťanstvím 
naprosto neslučitelný. Pro křesťany je možné komunikovat s mrtvými pouze v Kristu, v 
rámci modlitby a slavení eucharistie. Problém tedy může nastat v situaci, kdy díky 
esoterické módnosti se spojí tento svátek s magickými rituály a vyvoláváním duchů 
zemřelých. 

Dnes je tento importovaný pohanský svátek především předmětem zábavy a 
obchodu. Lidé jsou vyzýváni, aby vytvořili halloweenskou strašidelnou atmosféru díky 
maskám a strašidelným kostýmům. V anglicky mluvících zemích se většinou Halloween 
slaví tak, že se děti oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a 
koledují o sladkosti. U nás se spíše pořádají různé strašidelné průvody a stezky odvahy. 
Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, 
duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. 

Bohužel propagací tohoto pohanského svátku se postupně vytlačuje křesťanský 
svátek Všech svatých, ve kterém jednak prosíme o přímluvu naše svaté a 
uvědomujeme si smysl a cíl svého pozemského života, a památka Všech věrných 
zemřelých, kdy se účastníme mše svaté obětované za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy 
a modlíme se za ně. Je bolestné vidět, jak dřívější společné chystání věnečků na hroby 
našich drahých vystřídalo dlabání dýně a převlékání dětí do podivných strašidelných 
masek, a tím přejímání pohanského svátku s podivným obsahem.  

Slavit Halloween jako náboženský svátek by opravdu bylo hříšné, ale mít dýni za 
oknem jistě ne. Je otázka, proč to děláme. Pokud se nelze některým takovým novotám 
vyhnout, je důležité využít tuto příležitost a vysvětlit dětem rozdíl mezi svátkem Všech 
svatých, památkou zemřelých a Halloweenem, a varovat před jakýmikoli pokusy o 
vyvolávání duchů zemřelých nebo zahrávání si s magií, byť by byly myšleny jen jako 
zábava.   

Převzato z webu Vojtěcha Kodeta 
upraveno redakcí 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
3.10. 27. v mezidobí Gn 2,18-24 Žid 2,9-11     Mk 10,2-16 
10.10. 28. v mezidobí Mdr 7,7-11 Žid 4,12-13   Mk 10,17-30 
17.10. 29. v mezidobí Iz 53,10-11 Žid 4,14-16   Mk 10,35-45 
24.10. 30. v mezidobí Jer 31,7-9 Žid 5,1-6     Mk 10,46-52 
31.10. 31. v mezidobí Dt 6,2-6 Žid 7,23-28   Mk 12,28b-34 
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 Rytmus do našich dnů 
  
 Dlouhé podzimní večery, déšť a vítr, sychravé počasí. Taky na Vás toto období 
působí? Má bezpochyby své kouzlo a nemusí znamenat jen smutek, melancholii a 
pesimismus. Úroda z polí a zahrádek je už pod střechou a s tím bývá spojen i pocit 
dobře vykonané práce. Teď mnohem víc než v létě spěcháme domů – do společenství, 
mezi své, do tepla a zázemí. Snad máme i víc času. Nemusíme ho všechen strávit 
pasivitou a nudou před televizní nebo počítačovou obrazovkou. Dodejme si 
odvahu a vedle četby dobré knihy nebo časopisu začněme pracovat na sobě, na 
svém nitru. Zkusme se zastavit a vstoupit do hloubky našeho srdce. Podívejme se na 
sebe samotné a na naše skrytá tajemství. Uvidíme a uvědomíme si zároveň Boží 
pohled spočívající na nás. Pán se na nás dívá se zalíbením, jeho pohled uzdravuje.  
  
 V říjnu nám církev symbolicky vkládá do rukou růženec. Je to modlitba přemítání a 
prodlévání před Bohem, modlitba rytmu. Při ní se díváme na Krista, na tajemství jeho 
života, a to očima jeho Matky, která mu byla tak blízko. Evangelista říká, že Maria o 
těch věcech uvažovala a uchovávala je ve svém srdci (srov. Lk 2, 51). To zcela 
proměňovalo její život. Takové chvíle budou velmi plodné i pro nás. Úvaha o věcech 
Božích a jejich vztahu k nám. 
 Čas, který nám leckdy schází, najdeme a s tím najdeme i sebe samotné a také 
Boha. Od setkání se s ním je už jen krůček k setkání s našimi blízkými. Rozhovor s 
nimi, vzájemné naslouchání a společná modlitba pomohou předejít mnoha problémům. 
Vrátí rytmus do našich dnů. Čas dlouhých podzimních večerů v sobě ukrývá velké 
bohatství: pravého pokoje a vnitřní radosti, uzdravení našeho lidství. Nepodceňme 
modlitbu svatého růžence! :o) 

                                                                                            Požehnané dny přeji, P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

• 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. Bude možno přijmout také novokněžské požehnání.   

Všichni jste srdečně zváni! 
• V neděli 10.10. v 9.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 
• V neděli 10.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude 

mše sv. v Březně. 

• Ve čtvrtek 14.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 15.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
• V sobotu 16.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 17.10. v 9.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 
• V neděli 17.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 18.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V sobotu  23.10. budou v 10 hod. v děkanském kostele oddáni Lucie Poláková a 
Tomáš Piskáček a v 11.45 hod. v kostele sv. Ignáce Anna Bartošová a Jan Podraný. 

• V neděli 24.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 1.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele – je Slavnost všech svatých – 
pamatujme na mši svatou. 

• V úterý 2.11. v 15.30 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše 
zesnulých. A v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 3.11. v 16.00 hod. bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi 
Chomutov za duše zesnulých. 

• Ve čtvrtek 4.11. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 

V sobotu 6.11. 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.  

Mše svaté s nedělní platností (zvlášť pro ty, kteří nemohou přijít v neděli) jsou slouženy  
v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. 

Od 10.10. bude každou neděli v 9.00 hod. na děkanství probíhat setkání ministrantů 
jako příprava na službu při mši svaté. Zváni jsou všichni chlapci a muži od 6 let, 

začátečníci i pokročilí! Viz následující článek. 

Výuka náboženství na děkanství začala v týdnu od 20. září 2021. Prosíme, pokud 
jste tak ještě neučinili,  přihlaste své děti a mládež!  

TERMÍNY: 
   PO  16.00 hod.  5. - 7. třída ZŠ       
   ÚT  16.15 hod.       1. třída ZŠ 
   ÚT  17.00 hod.   2. - 4. třída 
   ST   16.00 hod.   8. - 9. - SŠ     

KDO SE CHCE STÁT MINISTREM? 

 Pánové, kluci, kamarádi – kdo z vás by se chtěl stát ministrem? S tím vám ale 
nejspíš nepomůžu. Rád bych vám ale pomohl s něčím jiným, co vychází ze stejného 
latinského slova: ministrare – sloužit. Chtěl bych vás všechny pozvat, abyste se stali 
dobrými MINISTRANTY! Tedy dobrými služebníky. Že vás to láká méně, než být 
ministrem? Tak pozor – ministrant je sice ten, který slouží. Ale komu že to slouží? 
Pouhým pohledem by se zdálo, že slouží knězi. Podává konvičky, zvoní na zvonky 
anebo drží misál. Ale to není opravdová podstata ministrantské služby. Jelikož se na 
liturgii účastní všichni lidé v kostele, ministranti vlastně v jednotlivých úkonech zastupují 
každého přítomného. Službou knězi u oltáře tak ministranti slouží samotnému Bohu 
jako zástupci všech účastníků bohoslužby. Ministrant tedy není jen nějaký podavač 
rekvizit v pěkném oblečku, ale je důležitou součástí liturgie. Ta díky ministrantům může 
probíhat důstojně a každý dobrý ministrant jí přidává na kráse.  
 Aby liturgie v našem farním obvodu byla co nejkrásnější, budeme se pravidelně 
scházet na faře v Chomutově každou neděli od 9:00 do 9:45. Zváni jsou ti, co ještě 
nikdy u oltáře nebyli, ale i zkušení ministranti všech věkových kategorií! Budeme si 
povídat o mši svaté, o jednotlivých ministrantských službách, probereme všechno 
potřebné liturgické náčiní, vše si také vyzkoušíme přímo v kostele. Poprvé se na vás 
budu těšit 10. října! Pokud potřebujete více informací, pište na adresu 
tomko.lukas@seznam.cz.  
 Kéž je na přímluvu patronů všech ministrantů, sv. Tarsicia a sv. Dominika Savia, 
liturgie v našich kostelích vždy k větší cti a slávě Boží. 

Lukáš 

HALLOWEEN  (ALL-HALLOWS-EVE) - PŘEDVEČER SVÁTKU VŠECH SVATÝCH 

S blížící se Slavností všech svatých se opět objevují pozvánky na nejrůznější 
halloweenské oslavy, zvláště ve školách je často toto období spojené s povídáním o 
Halloweenu a vyráběním různých strašidelných dekorací a kostýmů. Je ale Halloween 
slučitelný s naší křesťanskou vírou? Co to vlastně děti “slaví”? A můžeme považovat 
účast našich dětí na těchto aktivitách za “neškodnou”? Odpověď na tyto otázky jsme 
hledali u známého kazatele Vojtěcha Kodeta: 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Tento svátek má 
kořeny v prastaré pohanské tradici dávných Keltů. Noc z 31.10. na 1.11. nesla název 
magická noc Samhain podle keltského boha Samhaina, který byl podle víry starých


