
  
SV. MARTA 

 Je patronkou žen obětujících se v domácnosti, hospodyní, kuchařek, 
služebných, hostinských, majitelů hotelů, sochařů, malířů a umírajících. 
Martyrologium tuto sestru Lazara a Marie z Betánie připomíná 29.7. před jejími 
sourozenci a ukazuje na příkladu její sestry význam přednosti duchovních 
hodnot pro jejich nepomíjivost - Pán Ježíš jí v evangeliu říká: “Marto, Marto, 
děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie volila 
dobře; vybrala si to, oč nepřijde." (Lk 10,40-42) Tato Ježíšova slova chce dnes 
Marta připomenout i všem těm, kteří si myslí, že pro důležitost své práce 
nemají čas "posedět" s Ježíšem a naslouchat mu. 
 Všichni tři sourozenci byli velkými přáteli Ježíše, který jejich dům 
navštěvoval. Marta se starala o životní potřeby: chléb, dům, práce, ale držela 
se i toho, co Ježíš učil. Je nám v evangeliu představena jako energická, 
praktická žena. Učí nás vytvářet harmonii modlitby a práce. M. Liptovská v 
životopise Marty vyzývá k tomu, nebýt při práci robotem, ale mít srdce s 
Bohem, ruce v práci, hlavu v nebi a nohy na zemi, protože to je to, co člověka 
činí člověkem na rozdíl od stroje. 
 Poslední zmínka o ní je ve 12. kapitole Janova evangelia, kdy Ježíš pět dní 
před svou smrtí navštívil Lazarovu rodinu a ona opět obsluhovala. Po Ježíšově 
nanebevzetí pak podle legendy všichni tři sourozenci odešli z Palestiny do 
Provensálska ležícího v jihovýchodní části dnešní Francie. Tam byla Marta 
údajně pochována a byl jí tam zasvěcen kostel. 

převzato a upraveno z www.catholica.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení         Evangelium 

3.7.   14. v mezidobí Iz 66,10-14c    Gal 6,14-18 Lk 10,1-12.17-20 
10.7.  15. v mezidobí Dt 30,10-14  Kol 1,15-20   Lk 10,25-37 
17.7. 16. v mezidobí Gn 18,1-10a Kol 1,24-28     Lk 10,38-42 
24.7. 17. v mezidobí Gn 18,20-32 Kol 2,12-14   Lk 11,1-13 
31.7. 18. v mezidobí Kaz 1,2;2,21-23 Kol 3,1-5.9-11   Lk 12,13-21 
7.8. 19. v mezidobí Mdr 18,6-9 Zd 11,1-2.8-19  Lk 12,32-48 
14.8. 20. v mezidobí Jer 38,4-6.8-10 Zd 12,1-4   Lk 12,49-53 
21.8. 21. v mezidobí Iz 66,18-21 Zd 12,5-7.11-13  Lk 13,22-30 
28.8. 22. v mezidobí Sir 3,19-21.30-31    Zd 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14 
4.9. 23. v mezidobí Mdr 9,13-18  Flm 9b-10.12-17  Lk 14,25-33 
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„Dar“ 

Milí přátelé, farníci a děti, 
rozkládá se před námi čas prázdnin i dovolené, který nás zve do svých 
krás. Určitě se už moc těšíme na dny volna, sluníčka, výstupů na hory, u 
vody… Těšíme se na kamarády a přátele, se kterými se setkáme a co 
všechno spolu prožijeme. To vše však není pouhým nahodilým jevem – 
ale je nám to darováno. 
 Bylo by krásné, kdybychom měli na paměti, že existuje ještě jiný 
výstup – výstup do věčnosti: prožití daru života. A ten, kdo prožívá svět 
jako dar, má bytostnou potřebu děkovat. Vděčnost se však  dá projevit 
pouze někomu. Nedá se poděkovat kameni ani vodě, oblaku, skále, 
přírodě, osudu, náhodě, chaosu ani vesmíru, ani „něčemu“. 
 Díky mohou být vzdány jen osobě. Jak to kdysi řekl jistý moudrý 
muž? - Tragédií ateisty je, že neví, komu má děkovat. A proto hory 
přivádějí mnohé lidi k hranici, které se říká práh víry. Dělají to tiše, 
decentně a s noblesou, a právě proto je to tak působivé. Prostý nápis na 
jednom kříži pod Wildspitze nelže, když říká: „Mnoho cest vede k Bohu – 
jedna prochází horami!“ 

                      Přeji Vám všem krásné a požehnané letní dny  
         Váš P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

O nedělích 3.,10. a 17. července se konají na Květnově poutě.  
Mše svaté na Květnově jsou 

  v 10.30 hod. česky  a 10.7. ve 14.00 hod. v  německém jazyce. 

Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv. o těchto nedělích v 
děkanském kostele pouze v  9.00 hod.  
U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 
                 

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. 
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 

11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto: 

Děkanský kostel:  PO, ÚT,  SO  v 7.15 hod.   
   ST, ČT, PÁ v 18.00 hod. 
   NE   v 8 a v 10 hod. 

Sv. Barbora:  PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.  

• V neděli 3.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 
• V červenci NEBUDE mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V úterý 5.7. o sv. Cyrilu a Metodějovi bude mše sv. v 8.00 hod. v 

děkanském kostele.  
• Ve středu 6.7. o sv. Marie Goretti bude mše sv. v 18.00 hod. v 

děkanském kostele. 

• V neděli 10.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.  

• V neděli 17.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 

V  sobotu 23.7. v 15.00 hod. bude v  Křimově poutní mše sv.  
ke cti sv. Anny.  

Všichni jste srdečně zváni! 

V neděli 24.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti 
sv. Anny u kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod. od 

křížku na začátku obce. 

• V úterý 26.7. po mši svaté, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele 
bude pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá 
o svátku sv. Anny a sv. Jáchyma. 

• V neděli 31.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod. 
V  neděli 31.7.  v  10.00 hod. bude mše svatá v  kostele sv. Ignáce ke cti 

tohoto patrona. 
 Všichni jste srdečně zváni !!!  

(mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.) 

• V sobotu 6.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 7.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude  
v neděli 14.8. 

Ranní mše sv. v  8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 
Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, tak jako každoročně, 
upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc! 

V neděli 28. 8. v 11.30 hod. bude  v  Bílencích  poutní mše sv.  
ke cti sv. Bartoloměje.  

Přijměte srdečné pozvání! 

• V sobotu 3.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
 V neděli 4.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště 
prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, 

studenty i vyučující.  
• V neděli 4.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.  

Mše svaté s nedělní platností (zvláště pro ty, kteří nemohou v neděli)  
jsou slouženy  

v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích.


