
ještě byl Duch a Krása, byť trochu zapadaná prachem. Tam dole vládly Lidl a 
Výměna manželek.  
 S kamarádem adventistou jsme v kopcích nad Brodem vedli v lednově 
mrazivé vodě tamního zatopeného lomu duchovní hovory (naše ženy zatím 
udržovaly naživu naše energií prýštící batolata a snažily se nezešílet). 
Náboženská válka mezi námi nepropukla, asi jsme na to byli moc zamraženi. A 
spojoval nás ten kamarádův „Kovář“. Taky jsme svorně nadávali na prolhaná, 
zpychlá média, na zradu vzdělanců, na falešné modly soudobých intelektuálů. 
Jednohlasem jsme spílali – naloženi jako ústřice na ledu a hojně podporováni 
svijanským pivem – pomateným nevěřícím a ateistům, kteří vznikli z opice, a 
vysmívali se stále šílenějším „lidským právům“. Dospěli jsme k nevyslovenému 
závěru, že doba šílí, že musíme držet při sobě. OK, on je adventista, já katolík, 
to se nemění. Ale máme Ježíše a Písmo, to nás spojuje. My patříme na to 
kostelní návrší v Brodě. 
 Žijeme v době, kdy se vyslovením jména Ježíš vystavuješ nebezpečí, že tě 
„rozumní“ lidé prohlásí za fanatika. Kamarád adventista se nebojí vyslovovat 
jméno Ježíš nahlas. Nebojme se!  
 Dovětek o kováříčcích pro kamaráda adventistu: „V katolické církvi je kněz 
povolán k tomu, aby sloužil věřícím lidem zvěstováním evangelia, modlitbou, 
udělováním svátostí a vedením církevních společenství. … je jejich pastýřem, 
učitelem a knězem, neznamená to, že jim dělá prostředníka v jejich osobním 
vztahu s Bohem. Tím je jenom Ježíš. Každého Bůh vede jednotlivě svým 
Duchem.“  
- Vojtěch Kodet, karmelitánský kněz a bývalý exorcista v knize Bůh své bitvy 

neprohrává. Není to odpověď na ty tvoje „kováříčky“, kamaráde? :-)   
Honza  

(Na faře jsem pro vás k dispozici ve čtvrtek a pátek, 
 v případě potřeby pište na sindelka.jan@gmail.com) 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení    Evangelium 
6.2. 5. v mezidobí Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11   Lk 5,1-11 
13.2. 6. v mezidobí Jer 17,5-8 1Kor 15,12.16-20  Lk 6,17.20-26 
20.2. 7. v mezidobí 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23      1Kor 15,45-49    Lk 6,27-38 
27.2. 8. v mezidobí Sir 27,5-8(rec.4-7) 1Kor 15,54-58   Lk 6,39-45 
6.3. 1. postní Dt 26,4-10 Rim 10,8-13          Lk 4,1-13 
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Milí farníci, 

s vděčností Pánu Bohu jsme vstoupili do nového občanského roku, prožili jsme 
krásnou dobu vánoční a nyní prožíváme liturgické mezidobí. V tomto měsíci 
únoru, a to hned na začátku, nám mezi zelenou liturgickou barvou září bílá o 
Svátku Uvedení Páně do chrámu, nebo-li, jak se říká lidově, Hromnice. 
Myslím, že v této stále ještě dosti náročné době ohledně pandemie a různých 
opatření, si můžeme více než kdy jindy uvědomovat, jaký poklad máme v 
DARU VÍRY. Víra je pro nás světlem na naší pozemské pouti.  
 Hodně se hovoří a upozorňuje na zodpovědnost každého jednotlivce a 
společnosti. Nikdy jsme neslyšeli tolik o zodpovědnosti jako v dnešních dnech. 
Jenže mnohdy jde o karikaturu odpovědnosti. Proč? Protože se apeluje a 
prohlašuje odpovědnost jenom za zdraví a pozemský život. Najednou se nám 
vnímání člověka zúžilo pouze na tělo. Hlavní věc je zdraví. Ale když lidé žijí a 
umírají bez Boha – to je hrubá nezodpovědnost. Naši předkové to nazývali 
bezbožností. 
 Vždy bychom měli mít na mysli, že skutečné odpovědnosti nás učí Ježíš 
Kristus. Protože Jemu záleželo na zdraví duše i těla. Ale když došlo na lámání 
chleba, byla duše vždy přednější.  
 „...Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma 
rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je 
pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama 
uvržen do pekla. ...Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys 
byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne." 

http://www.farnostchomutov.cz


 Simeon si ho vzal do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, 
propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly 
tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům 
a k slávě tvého izraelského lidu.“ (Lk 2,28-32) 

 Kéž je Kristus naším SVĚTLEM a SPÁSOU skutečně, opravdově, vždy a 
všude! 
                          P. Alois 

      	 	  
STANE SE 

Na začátku bychom Vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky, chtěli 
společně s Oblastní charitou Chomutov vyjádřit VELKÝ DÍK.  

Díky Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit 
štědrost a konat dobro tímto směrem. 

  Pán Bůh Vám štědře odměň!  

• V neděli 30.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V pondělí 31.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 

seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve středu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu, při všech 

bohoslužbách bude žehnání svící. Pamatujte prosím na účast při mši sv. 
• Ve čtvrtek 3.2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod. 

Svatoblažejské požehnání. 
• Ve čtvrtek 3.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 4.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 5.2. 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 sobotu 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 6.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. 

bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 10.2. bude v Jirkově v 9.30 hod. mše svatá u příležitosti 
vikariátní konference. 

• Ve čtvrtek 10.2. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V neděli 13.2. 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. 

• V pondělí 14.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 17.2. v 17.00 hod. bude na děkanství adorace. 

• V pátek 18.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 19.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 20.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

Od 20.2.-25.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež 
farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na archu v kostele či 

osobně v kanceláři na děkanství. 

• V neděli 27.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• V pondělí 28.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 

seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 
Ve středu 2.3. začíná Popeleční středou DOBA POSTNÍ.  
Tento den je dnem přísného postu od masa a půst újmy.  

Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách. 
• Ve čtvrtek 3.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 4.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

Modlitba křížové cesty bude v děkanském kostele v době postní vždy v 
pátek v 17.30 hod.,  

v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod. a v neděli v 17.25 hod. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena v 18.00 hod. mše sv. s nedělní 
platností. 

APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ: O KOVÁŘÍČCÍCH A DUCHU DOBY 

 „Proč chodit ke kováříčkovi, když můžeš přímo ke kováři,“ řekl mi na výletě 
kamarád adventista. Všechno se ve mně vzbouřilo (tím kováříčkem 
nepochybně myslel klérus, církevní hierarchii apod.). Nemohl jsem ale 
současně nebýt zasažen prostou úderností té věty. Určitou hlubokou – tušeně 
křesťanskou – pravdou, kterou vyjadřuje. Tím Kovářem je Ježíš (a Písmo). Jak 
facka. Byl jsem zmaten.  
 Na témže výletě jsem v neděli byl na mši v kostele sv. Jakuba Většího v 
Železném Brodě. S určitou rozmrzelostí jsem musel konstatovat, že ono 
malebné kostelní návrší nad řekou Jizerou, s farou, kostnicí a zvonicí, je 
polozdevastované, stejně jako i samo podhorské městečko pod ním. Tváří toho 
města mi napořád zůstane širokolící farář, patrně Polák s matoucím českým 
přízvukem, a tři piercingovaní puberťáci, o jejichž víře jsem do poslední chvíle 
pochyboval – než šli houfně k přijímání (zastyděl jsem se). A pak dojemné 
Chtíc abys spal a Adeste fideles na poslední den vánoční doby. Tady nahoře


