
MÍT PROBLÉMY JE NORMÁLNÍ 

 Přes všechny technologické pokroky a přes rostoucí průměrnou délku 
života se naše generace vyznačuje zvláštní křehkostí. Snadno se hroutíme, 
velmi rychle se urážíme, naše manželství se rozpadají…. V našem světě 
posedlém celebritami, kde smrt schováváme a bolest tišíme léky, si ale 
musíme připomínat, že je normální mít problémy, onemocnět, mít finanční 
potíže a žít i v rozpadajících se vztazích. Ježíš nám říká: „Na světě budete mít 
problémy…“ (srov. Jan 16, 33). Ale takovýto citát si na lednici vyvěsí málokdo. 
Místo toho se cítíme podvedení, když narazíme na překážky. Ptáme se: „Proč 
zrovna já?“ Jako kdyby se takové věci měly křesťanům vyhýbat obloukem. 
Jako bychom měli být imunní vůči chorobám, které chytají naši sousedé. 
 Jedním z problémů může být paradoxně i modlitba, respektive její 
karikatura. Modlíme se za dokonalého manžela nebo manželku, zdravé děti, za 
úspěšnou kariéru a bezproblémovou rodinu. Nejenže si tyto věci přejeme, my 
je  dokonce očekáváme a věříme v ně! Ale takováto víra je zkreslená a falešná. 
 Apoštol Pavel netoužil jenom po tom, aby zakoušel „moc Ježíšova vzkříšení“, 
ale také, aby mohl zakoušet i „účast na Ježíšově utrpení“ (Fil 3, 10)! 
 Křesťanský život a naše nejvyšší naděje nespočívá v tom, že budeme 
zázračně unikat veškerému pozemskému utrpení. Spíše je to radost z čím dál 
hlubšího vztahu s tím, který nás miluje, žije v nás a „kdo zakusil a poznal i naše 
utrpení a bolest“ (srov. Iz 53, 3). 
 Netvrdím, že bychom se měli modlit, aby se nám dařilo hůře. Spíš se 
snažím naznačit, že když procházíme něčím těžkým, měli bychom cítit o něco 
méně rozhořčení a mnohem víc naděje, protože Ježíš, který prošel podobným 
trápením, předpověděl, že nás obtíže neminou, ale že uprostřed nich bude s 
námi. 

Se svolením zpracováno podle knihy: Pete Greig,  Když Bůh mlčí 
Převzato z  www.vira.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení    Evangelium 

1.5. 3. velikonoční Sk 5,27b-32.40b-41   Zj 5,11-14    Jan 21,1-19 
8.5. 4. velikonoční Sk 13,14.43-52  Zj 7,9.14b-17     Jan 10,27-30 
15.5. 5. velikonoční Sk 14,21b-27 Zj 21,1-5a Jan 13,31-33a.34-35 
22.5. 6. velikonoční Sk 15,1-2.22-29 Zj 21,10-14.22-23   Jan 14,23-29 
29.5. 7. velikonoční Sk 7,55-60 Zj 22,12-14.16-17.20  Jan 17,20-26 
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Milí farníci a přátelé, 

 měsíc květen nás zve do otevřené náruče naší nebeské Maminky 
Panny Marie.  
   Bůh nám ji dává za průvodkyni a útočiště na cestě do Božího království. Ale 
zároveň nám ji dává jakožto příklad a vzor, který máme následovat. O Panně 
Marii toho můžeme hodně říci. Myslím však, že v poslední době se málo 
zmiňuje její charakteristický rys – čistota!  
   Bůh si vybral Marii proto, že byla pokorná, a také proto, že byla čistá! Anděl ji 
ve skutečnosti pozdravil slovy „milostiplná“. Ona však byla a je plná milosti jen 
do té míry, do jaké může být milostí naplněn člověk. Jen Ježíš – Boží Syn – je 
absolutně plný milosti, bez jakýchkoliv omezení. A Maria na to odpověděla tím 
nejlepším způsobem, jakým kdy stvoření na Boží záměr odpovědělo. 
   Mariina čistota se týká jejího těla, zůstala pannou, ale i z ostatních stran byla 
úplně svatá. Maria byla čistá ve své mysli – nebyla v ní žádná nenávist, 
marnivost či samolibost, žádná pýcha či ctižádostivost. Maria měla čistou mysl, 
protože byla zcela zaměřená na Boha a svou otevřeností přijala Boží smýšlení.  
   Maria byla čistá na těle, duši i na duchu. Bůh v ní našel zalíbení a její čistota 
jí poskytla schopnost být vnímavá a naprosto velkorysá k Boží nabídce. Takže 
vidíme, že není jedno, zda žijeme v čistotě či nikoliv. Jelikož jedině čisté srdce 
je schopno dát Bohu adekvátní odpověď a vnímat Boží impulsy a vedení. 
Vždyť sám Ježíš říká: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět 
Boha.“  
   A to ne až jednou, ale už nyní ve svém životě, vidět svou myslí, svým 
srdcem. Kéž se toto od Panny Marie učíme a naučíme 
                                                                     žehnám Vám P. Alois                                                                           
  

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem 
katolických křesťanů jsou v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI,  

k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu 
po ranní mši sv. a v neděli po mši sv.  v 10 hod. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18 hod. 

• V neděli 1.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. Ve Vysoké jedli 
tentokrát mše. sv. nebude. 

V neděli 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.  
Všichni jste srdečně zváni! 

• Ve středu 4.5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s mešním 
úmyslem za ochranu a požehnání pro počaté životy. 
• Ve čtvrtek 5.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 7.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ, začátek v 
10.00 hod. modlitbou sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním 

kostele. Všichni jste srdečně zváni. 
• V sobotu 7.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.   

V sobotu 7.5.  od 19.30 hod. se uskuteční CHARITNÍ A FARNÍ PLES v Jirkovském 
divadle.  Všichni srdečně zváni. 

• V neděli 8.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.  

• V pondělí 9.5. bude v 15.30 hod. na děkanství modlitební setkání seniorů a v 
18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 12.5. slaví své narozeniny Domácí hospic sv. Terezie. Pamatujme v 
modlitbě. 

• V pátek 13.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
• V neděli 15.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.  

• Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V sobotu 21.5.  se koná pěší ORELSKÁ POUŤ  se  mší sv. ve 14.00 hod.   

na  Květnově. 
Sraz je v kostele sv. Barbory v 9.00 hod. Všichni jste srdečně zváni. 

• V neděli 22.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 23.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 
18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 26.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 
18.00 hod. v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. 

• V pátek 27.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci 
V sobotu 28.5. bude POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO.  
Odjezd autobusu v 6.30 hod. od divadla. Zájemci ať se zapíší na arch na 

stolečku v děkanském kostele. 

• V neděli 29.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

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

Apokalypsa ve farní knihovně 

 Oni ovšem říkají, že též v něco věří…  
 Roztrhl se pytel se souslovím západní či evropské hodnoty. Aspoň pytel 
mediální. Asi to nějak souvisí s válkou na Ukrajině, protože kde je nepřítel, tam 
je potřeba mobilizovat a bez hodnot a velkých idejí se kanóny ládují s menším 
nadšením.  
 Stále více mně ale vrtá hlavou – co se myslí těmi hodnotami? Dosavadní 
teorie i praxe onoho mytického „Západu“ svědčí spíše o jakési promyšlené 
bezhodnotovosti. Vezměte si takové „právo na život“. Řeklo by se „západní 
hodnota“ jak vyšitá, založená v autentické tradici, chvályhodná, jasně rozumem 
pochopitelná. A pak sledujte, co se stane, když nahlas vyslovíte výrok z 
katechismu „úcta k lidskému životu od početí do přirozené smrti“. Obsahově je 
to stejné, akorát se zde přesněji pojmenovává, co se myslí tím „životem“. V 
lepším případě budete za tmáře, v horším za fašistu. A sledujte, co se sesypalo 
na hlavu Hnutí pro život i samotného kardinála Duky, když si dovolili – v 
kontextu doby asi trochu nešikovně – připomenout tuto hodnotu v plném, 
nevykastrovaném slova smyslu. A takhle se to má skoro s každou tou 
záhadnou „západní hodnotou“, jak o ní nyní tak rádi píší vždy liberální novináři 
a na kameru mluví politici odleva doprava (při slově „hodnota“ se pak pro větší 
účinek zatváří sveřepě, jejich hlas potemní a neznatelně se přitom chvěje, aby 
bylo jasné, že daný politik ví, o čem mluví. Ano, právě mluví o evropských 
hodnotách, zvážněte). Zlomyslně mně u toho pokaždé přijdou na mysl slova 
katolického spisovatele a básníka, vojáka a lékaře Jaroslava Durycha, která 
pronesl – v kontextu doby asi také poněkud neuváženě – na adresu tehdejších 
elit (publikoval je v listopadu 1938, tedy v předvečer nejstrašnější války dějin).  
 Durych píše: Oni ovšem říkají, že též v něco věří. Uvádějí demokracii, 
pokrok, humanitu a všelidské ideály. Podvod v tom je očividný, neboť předně 
všecko, co je v demokracii, pokroku, humanitě a všelidských ideálech dobrého, 
je od prvního do posledního písmene vykradeno z učení křesťanského; kdyby 
nebyli bývali vykradli učení křesťanské, neměli by se čím ohánět; a v tom je 
nejhorší nestoudnost, že ti, kteří chtějí křesťanství vyhubit, musili je napřed 
vykrást a to vykradené vydávat za svou vlastní dokonalost. 
 Poznámka na závěr: po dlouhé době jsem měl pocit nějakých reálných 
západních hodnot, kdy zúčastnění přesně věděli, co činí, když papež František 
zasvětil Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
  

Honza


