
  
APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ 

Notre Dame v plamenech 
 Kostely a chrámy jsou stavby strašně nepraktické. A to z hlediska 
materiálního – říká se přece „práce jak na kostele“ a zná to každý, kdo aspoň 
jednou za život takový kostel uklízel –, i z hlediska duchovního: vyzdobený, 
jakoby pyšný katolický kostel vždy v útlocitnějších duších vzbuzoval v lepším 
případě zažívací potíže (zkrotlí luteráni a celkově liberálové), v horším nenávist 
(jehovisti). Obojí se pak v dějinách často stávalo příčinou zkázy těchto staveb, 
často ohněm – tak jako ve filmu Notre Dame v plamenech. Měl bych psát o 
knihách, ale tady musím udělat výjimku – chci vám teď doporučit film. Stal se 
totiž zázrak a vznikl film kvalitní, napínavý, natočený v těch nejlepších tradicích 
úpadkových hollywoodských katastrofických thrillerů, a – katolický.  
Tématem je tragická událost stará tři roky, tedy už mediálně mrtvá a přece 
jakoby symbolicky ohlašující šílenství, ve kterém dnes žijeme. Hlavními 
„hrdiny“ jsou: samotná pařížská katedrála „Naší Paní“, Kristova trnová koruna a 
posvěcené hostie. Dalšími hrdiny pak jsou bezesporu prostí hasiči, dýchaviční 
staří kustodi, černošský dozorce… nasazují život a mnozí snad jen zpola tuší 
za co. Vždyť je to jen hromada gotického kamení a středověkých pověr, tak 
nás to aspoň dneska učí ve škole. V těch lidech je úcta i odvaha prostého 
člověka, možná i jakási přirozená zbožnost. Tedy to, co dnes z velké většiny 
postrádají tzv. intelektuálové a liberální „elity“, ve filmu ztvárněné prezidentem 
Macronem a jeho komicky nakašírovanou mediální účastí na tragédii. OK, tady 
trochu zkresluju, je tam i pár sympatických vzdělanců, ale zkuste na to hledět i 
z této „lidové“ perspektivy, jež je – troufám si tvrdit – prokazatelně katolická.   
Nezdá se mi pravděpodobné, že by šlo o pouhou náhodu, že by scénárista byl 
tak opilý, režisér senilní a ve střižně tak zkoksovaní, že by netušili, co točí. 
Mám za to, že se stal zázrak a že skutečně vznikl katolický film, s katolickým 
záměrem i duchem. Anebo se prostě zase jen projevila milost Boží a chtěla na 
nevědomých filmařích ilustrovat evangelní pravdu: „Blahoslavení chudí v 
duchu, neboť jejich je nebeské království.“ Obojí je zázrak, pusťte si to! 

Honza 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení         Evangelium 

4.9. 23. v mezidobí Mdr 9,13-18  Flm 9b-10.12-17  Lk 14,25-33 
11.9. 24. v mezidobí Ex 32,7-11.13-14 1 Tim 1,12-17   Lk 15,1-32 
18.9. 25. v mezidobí Am 8,4-7  1Tim 2,1-8   Lk 16,1-13 
25.9. 26. v mezidobí Am 6,1a.4-7  1Tim 6,11-16   Lk 16,19-31 
2.10. 27.v mezidobí Hab 1,2-3;2,2-4  2Tim 1,6-8.13-14 Lk 17,5-10 
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Milí farníci, 

 vstupujeme do nového školního roku a také se ocitáme v mnohém 
chaotickém a obtížném čase. Téměř jako balzám však na nás mohou 
působit slova Panny Marie: „Děti moje, váš život je jen okamžik v 
porovnání s životem věčným.“  Balzám proto, že si můžeme opět silněji 
uvědomit KDE  je náš cíl a V ČEM je smysl našeho snažení a úsilí. Že je 
třeba, aby nám především šlo o ŽIVOT VĚČNÝ. A Kristus sám nám 
praví: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev MÁ ŽIVOT VĚČNÝ a já ho 
vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54) 
 Proto Vás zvu a vybízím k častější účasti na mši svaté, na slavení 
Eucharistie. Vždyť je to sám živý Boží Syn mezi námi!  
 Můžeme se též přidat k svatému otci Janu Pavlu II. v zásvětné 
modlitbě k Panně Marii: „Matko všech lidí a národů, ty znáš všechna 
jejich utrpení  a naděje. Ve svém mateřském srdci prožíváš všechny 
boje mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotou, které trápí svět. Ó 
Matko, přijmi pod svou mateřskou ochranu celou lidskou rodinu, kterou ti 
s láskou svěřujeme. Kéž všem zazáří čas míru a svobody; čas pravdy, 
spravedlnosti a naděje.“ 

        Všem Vám žehnám 
 P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou od září takto: 
   
  Děkanský kostel:  PO, ST, PÁ, v 18.00 hod.  
     ÚT, ČT, SO  v 7.15 hod.     
     NE v 8 hod. a v 10 hod. 

  Sv. Barbora:  ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod. 
     NE v 18.00 hod. 

Droužkovice:  1. a 3. NE v měsíci v 11.30 hod.     
Údlice:  ČT v 17.00 hod. a  2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod. 

NENÍ-LI  UVEDENO  JINAK 

 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. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. 

bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 
• Ve středu 7.9. bude v 18 hod. mše svatá v děkanském kostele za 

ochranu nenarozeného života. 
V sobotou 10.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. 

Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a 
putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena  

mší svatou v 17.00 hodin. 
• V neděli 11.9. 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.  

• Ve čtvrtek 15.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 16.6. ve 14.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Monika 

Jonášová a Gejza Horváth. 
• V sobotu 17.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V  neděli 18.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele  
Povýšení sv. Kříže.    

Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH,  ale jste zváni do ÚDLIC  
• V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství. 
• V pondělí 19.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 
• V pátek 23.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v 

letošním školním roce. 

V sobotu 24.9. v 10.00 hod. bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti  
sv. Matouše. 

A od 14.00 hod. bude Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním.  
Všichni jste srdečně zváni. 

• V neděli 25.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

Ve středu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele  
v 8.00 hod.  

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava  
ve Vysočanech v 10.00 hod. 

V sobotu 1.10. bude ve 14.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Michaela  
v Blatně.  

Všichni jste srdečně zváni!! 
Proto tento den nebude mše sv. na Květnově. 

• V neděli 2.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Droužkovicích a  
ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 
• V sobotu 8.10. v 10.00 hod. začíná modlitbou sv. růžence vikariátní 

pouť na Květnově. 

Mše svaté s nedělní platností jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. 

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 19. září 2022. Prosíme 
přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí Vám, 

rodičům, k naplňování Vašich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete 
vychovávat a vést své děti v katolické nauce. 

 TERMÍNY VÝUKY: 
    PO   16.00 hod.  5. - 7. třída ZŠ         
    ÚT   17.00 hod.   2. - 4. třída (případně od 16.00 hod.) 
    ST   16.00 hod.  8. - 9. - SŠ   
    ST   16.15 hod.     1. - 2. třída ZŠ            
      
ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH


