
 Všechno to neomylně řízeno slepými pudy a skálopevným evolučním 
zákonem. Smysly nás klamou, zkušenost je iluze. A když se v orelské hymně 
zpívají patetická slova „Ó Zdroji pravdy, dobra, všech krás,“ víme, že jsou to 
jen slova – náhodné shluky znaků – a ten člověk, co je zpívá, je tmář a naiva a 
celkově se neorientuje v soudobém myšlení… Jakápak svoboda vůle! Zkrátka, 
naběhl jsem si na vidle vlastního vzdělání. Vždyť už dávno nás učili zřejmé 
věci nevidět a ty nezřejmé – abstraktní a metafyzické – jako dotěrné vosy 
umlátit nudným akademickým jazykem mrtvých i nemrtvých progresivních 
„filozofů a teoretiků“.  
 Jednoho pak nedopatřením napadne: proč celá ta hysterie okolo svobody 
projevu a svědomí? Proč otevřené hranice, volná láska a nutkavá potřeba 
neomezeného pohybu zboží a osob – ty strašně liberální výdobytky moderního 
člověka? Vždyť nejsme než lepší stroje, hnané železnou nutností do nicoty…  
 Asi se mi při těch úvahách porouchal nějaký gen, ale napadla mě otázka: 
kamaráde, jaká historická nutnost tě přiměla, abys na Florenci nasedl do 
autobusu a přijel do toho našeho, osvíceným člověkem rozkradeného kraje? 
Jakou evoluční výhodu jsi získal, když jsi vyšlapal těch 11 kilometrů do kopce s 
partou lidí, kterým by ses nejspíš za jiných okolností vysmál? Co na to řeknou 
na Letné? A vážně si myslíš, že i náš rodný bratr šimpanz by měl to 
sebeovládání a vydržel hodinu sedět v kostele při obřadu, který nechápe a 
příčí se mu? Říkají nám v televizi, když musíš, tak musíš, ale tys přece 
nemusel. Nebo ano? Přijel jsi dobrovolně a svobodně? Tak zase za rok na 
Květnově, Jene! :-) 

Honza Šindelka, příležitostný farní knihovník 
(sindelka.jan@gmail.com) 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení         Evangelium 

5.6.   Seslání Ducha sv. Sk 2,1-11    1Kor 12,3b-7.12-13 Jan 20,19-23 
12.6.  Nejsv. Trojice Pr 8,22-31  Rim 5,1-5   Jan 16,12-15 
19.6. 12. v mezidobí Zach 12,10-11 Gal 3,26-29     Lk 9,18-24 
26.6. 13. v mezidobí 1Kral 19,16b.19-21 Gal 5,1.13-18   Lk 9,51-62 
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179. ČÍSLO                                  Červen  2022 

Drazí farníci, milí přátelé, 

vstupujeme do překrásného měsíce zasvěceného Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu, Srdci se kterým máme všichni vždy znovu a znovu srovnat tep 
našeho vlastního srdce.  
 Srdce je v našem povědomí víc, než jen sval. Je to symbol celé lidské 
osobnosti, mravního stavu člověka: „ten má dobré srdce“ - říkáme. Kéž by 
platilo též o každém z nás, že jsem člověkem DOBRÉHO SRDCE. 
 Srdce dnešního světa, tedy srdce lidí dnešního světa je velmi často 
nemocné a to nejen po tělesné stránce, ale mnohem častěji po stránce 
duchovní. Tolik potřebujeme každý z nás i naše okolí srdce vnímavé, milující, 
naslouchající, zápasící a zároveň pevné a jasné v zásadách, ale i plné 
obrovské svobody. Ale ne svobody ledasjaké, rozmělněné, bezbřehé, ale 
plodné, zacílené, formující – a přesto svobody. 

 O takové srdce je třeba velmi dobře pečovat a též vychovávat a čerpat pro 
něj sílu i inspiraci. Bůh nám dopřává takovou „startovací stanici“ - SVÁTOST 
SMÍŘENÍ. Chci nás všechny povzbudit: Pojďme z ní čerpat alespoň každý 
měsíc!  

                                                                                  Všem Vám žehnám P. Alois                                                                           
  

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

• Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 4.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 5.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. 

bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 6.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů 
a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V pátek 10.6. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
V pátek 10.6. jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s 

bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i 
ostatní kostely na náměstí. 

• V neděli 12.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v 
Březně. 

• Ve čtvrtek 16.6. nebude mše sv. v Údlicích. 
Ve čtvrtek 16.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. 

v děkanském kostele, která začíná v 18.00 hod. bude průvod,  jako již 
každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho 

města.  
Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního 

průvodu. 
• V sobotu 18.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 18.6. budou oddáni v 11.30 hod. v kostele sv. Ignáce Jan 

Podraný a Anna Bartošová a ve 13.00 hod. budou oddáni v děkanském 
kostele Tomáš Ďuriš a Petra Gunárová. 

• V neděli 19.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.  

• V pondělí 20.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V pátek 24.6. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
• V pátek 24.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na 

mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. a v 18.00 
hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. 

• V sobotu 25.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farním dvoře opékání 
buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, 
farníci ☺ Všichni jste srdečně zváni! 

• V neděli 26.6. NEBUDE MŠE SV. v 10 hod. v Chomutově ani v 11.30 v 
Údlicích. 

V neděli 26.6. v 10.00 hod. jste srdečně zváni  
na POUTNÍ MŠI SVATOU  ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u 

Chomutova.   
Mons. Jan Baxant požehná při této slavnostní mši svaté nově rekonstruované 

varhany evropského formátu. Slavnost bude pokračovat odpoledne koncertem. 
Přijměte  srdečné pozvání na tuto velikou slavnost!  

• V sobotu 2.7. začínají Farní chaloupky. 
Od neděle 3.7.  jsou poutě na Květnově –  3.7., 10.7. a 17.7.  

10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. 
růžencové schody  
10:30 česká mše a mariánská pobožnost 
12:45 adorace a svátostné požehnání  a 10.7. bude v 14:00 mše německá 

• Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ budou nedělní mše sv. v děkanském 
kostele o nedělích 3.7., 10.7. 17.7.  slaveny pouze v 9.00 hod. 

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

Apokalypsa ve farní knihovně 

 Když musíš, tak musíš 
 V sobotu 21. května se konala tradiční orelská pouť na Květnov – tentokrát 
na poděkování za 30 let existence jednoty. Kráčejíce mezi odkvétajícími 
česnáčky a zdravím kypícími komáry, vedli jsme s kamarádem Vršounem 
disputaci o lidské svobodě. Kamarád je liberál z Prahy, jinak je to ale laskavý 
člověk, nápomocný a srdečný. Řekl jsem si tedy, že mu udělám radost a 
oznámím mu tu úžasnou novinu: z katolického hlediska má člověk svobodnou 
vůli! No není to liberální? Není to progresivní? Třeba ho tím úžasným 
poznáním obrátím! Jenže on mi na to pokaždé: můžeš to dokázat? Dával jsem 
mu různé příklady svobodné volby, on ale zas a znovu: jak to víš? Byl jsem v 
koncích. Podobně vzdělán, podobně jako on odkojen duchem doby, intuitivně 
jsem věděl, že: ta dožluta rozesmátá pampeliška, kterou právě pošlapáváme, 
je jen optický jev. To klíště, žíznivě vyhlížející v jeteli čerstvou krev, je jen shluk 
buněk a genů.  
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