
vnímána jako léčebný prostředek duše i těla a cesta k vnitřnímu osvobození. 
Vede k hlubšímu poznání sebe sama a vlastních limitů. Je třeba říci, že jen 
pokud na čas odložím všechna svá náhražková uspokojení, poznám, na čem 
jsem v životě vlastně závislý. Poznám tak také pravdu o sobě a mohu se sebou 
něco vážně dělat. Jinak to zlé ve mně bude sílit a jednou v daleko větší míře 
vyjde na povrch. Právě půst nám pomáhá odkrývat to, co nás zevnitř ohrožuje. 
 Ale nejen to: je-li půst spojen s opravdovou modlitbou, pak Boží milost 
člověka skutečně proměňuje a zjemňuje. Po několika dnech takového půstu je 
i tvář člověka zvláštně prozářená a zklidněná, a to je obraz nového pokoje v 
srdci. 
 Jak se správně postit? V postu je velmi důležitá naše motivace. Ježíš 
upozorňuje, že nemáme nic dělat jen z ohledu na uznání od lidí a pro vlastní 
prospěch. Farizeovi v evangeliu posloužil půst jen k posílení jeho pýchy 
a namyšlenosti, což ovšem nebyla chyba postu, ale postoje. Správně se postí 
ten, kdo se pro to rozhodl svobodně, bez postranních úmyslů a zachovává 
určitou míru rozumnosti a zodpovědnosti ke svému zdraví. 
 Je velmi důležité, abychom půst prožívali nejen ve spojení s modlitbou, ale 
také se vztahem k druhým lidem. Tradičně půst, modlitba a milosrdenství patří 
nedílně k sobě. Například v Itálii v době postní lidé v kostele sbírají potraviny, 
které se postem ušetří, aby je pak rozdali chudým rodinám. V různých 
komunitách oddělují peníze, ušetřené v den postu, na dobročinný účel.  
 Podle dlouhodobých zkušeností je půst úzce propojen s modlitbou, 
vzájemně se nesou a podporují. Půst však sám nepřinese plody, není-li 
naplňován milosrdenstvím. To je pak nutné projevovat nejen k druhým, ale 
i k sobě. Proto je důležité, aby moje rozhodnutí pro půst nemělo příchuť 
nějakého sebetrestání, ale bylo uděláno s radostí. 

Vojtěch Kodet 
Převzato z www.vira.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení    Evangelium 
6.3. 1. postní Dt 26,4-10 Rim 10,8-13          Lk 4,1-13 
13.3. 2. postní Gn 15,5-12.17-18 Flp 3,17-4,1  Lk 9,28b-36 
20.3. 3. postní Ex 3,1-8a.13-15       1Kor 10,1-6.10-12     Lk 13,1-9 
27.3. Laetare Joz 5,9a.10-12 2Kor 5,17-21  Lk 15,1-3.11-32 
3.4. 5. postní Iz 43,16-21 Flp 3,8-14 Jan 8,1-11 
10.4. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Lk 22,14-23,56 
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Milí farníci a přátelé, 

 Bůh nám ve své dobrotě a z naší strany nikterak zaslouženě dopřál 
vstoupit do svatopostní  doby letošního liturgického roku. Je to vskutku nabídka 
milostiplné doby. Proč? Protože nás vede a volá k obrácení. Jan Křtitel i Kristus 
nás volají k OBRÁCENÍ. Ke skutečnému životu víry. K tomu, abychom se 
obrátili od model světských jistot k ryzímu a skutečnému vztahu s Bohem, na 
kterém postavíme celý svůj život. Obrácení – proč? Protože jsme, bohužel, tak 
zažraní do tohoto světa, že se nedivím, když Boží Syn řekl, zda „skutečně 
nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?!“  (viz Lk 18,8) 
 Od křtu patříme Bohu. Je to opravdu tak? Komu skutečně patříme? 
Opravdu patříme Bohu? Je třeba, abychom znovu pocítili odpovědnost za to, 
jak žijeme, jak žijí naše děti. Tolik lidí žije v těžkém hříchu a vlastní děti nechá 
žít v těžkém hříchu, který vrhá do pekla! Coronavirus do pekla nikoho nepošle, 
ale hřích ano. Vir neohrožuje spásu, ale hřích ano. A když nás Ježíš vybízí, 
abychom přijímali jeho Tělo a pili jeho Krev a my jsme vůči tomu hluší… Když 
nám toto přikázal slavit na jeho památku a my víc posloucháme lidi, než 
Boha… Komu patříme, Kristu –  nebo tomuto světu?!  A nejsme ochotni zemřít 
za Něho, protože to je fanatismus.  Ale On za nás zemřel! 
               
 Požehnanou a opravdu milostí plnou dobu postní Vám i sobě ze srdce 
přeje a vyprošuje 

                                                                                                                P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz
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Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 
17.30 hod.  

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

Pamatujme ve svých modlitbách zvláště  na  Ukrajinu a Rusko, za dar pokoje a 
míru. Také se modleme za katechumeny, kteří budou o letošních Velikonocích 

pokřtěni. 

• V neděli 6.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. 
bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 10.3. v 9.30 hod. bude ve františkánském kostele v Kadani 
mše sv. při příležitosti vikariátní konference. 

• V neděli 13.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. 
bude mše sv. v Březně u Chomutova. 

• V pondělí 14.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 17.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 18.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 19.3. o Slavnosti sv. Josefa pamatujte na účast na mši 

svaté, v děkanském kostele v 7.15 hod. a ve 14.00 hod. na Květnově. 
• V neděli 20.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pátek 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském 
kostele v 7.15 hod. a  také večer v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory  
v 17.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté. 

• V neděli 27.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 27.3. začíná LETNÍ ČAS 

• V pondělí 28.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 31.3. v 7.15 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za 
zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti výročí jeho odchodu 
na věčnost. 

• Ve čtvrtek 31.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 1.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 2.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně 

udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v  
 

 
děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti 
pomazání nemocných. 

V sobotu 2.4. 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 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 3.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a  

ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• Ve čtvrtek 7.4. bude v 18.00 hod. v děkanském kostele postní koncert 

pěveckého sboru Hlahol, všichni jste srdečně zváni! 
Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův 

slavný vjezd do Jeruzaléma. Současně připomíná blížící se utrpení, smrt a 
vzkříšení Ježíše Krista.  

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, 
po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.  

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou 
význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, 
jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do 

chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která 
popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté. 
• V neděli 10.4.  v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. 

bude mše sv. v Březně u Chomutova. 

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

PŮST NÁM POMÁHÁ ODKRÝVAT TO, CO NÁS ZEVNITŘ OHROŽUJE 

 Mnozí lidé nechápou, co by mohl půst člověku přinést pozitivního. Ale 
každý, kdo to jednou s půstem poctivě vyzkoušel, ví, že půst smysl má. 
 Podstata půstu je od nepaměti stále stejná. Všechna náboženství, která 
hledají Boha, počítají s půstem jako s prostředkem očištění, vnitřního 
sjednocení, projevem obrácení a cesty k vnitřní svobodě. V křesťanství má 
půst ještě jeden velmi důležitý rozměr. Je především výrazem touhy 
předstoupit před Boha s vědomím závislosti na něm a s očekáváním jeho 
zásahu. Je vyjádřením touhy po setkání s ním. 
 Půst znamenal původně zdržení se jídla, popřípadě pití. Ale střídmost či 
zdrženlivost i v jiných věcech, které nás zotročují (například bezbřehé 
používání elektronických zařízení, počítačové hry, alkohol nebo jakýkoli druh 
závislosti) má veliký význam pro svobodu člověka. Taková zdrženlivost je


