
 Smrt je přísný tříbitel pojmů a slov, zamlžených nedbalým myšlením, které se 
dnes pěstuje na školách, v médiích a v politice. Staví podstatné věci života do 
správné perspektivy, do „perspektivy věčnosti“.  
 Smrt je radikálně individualistická, až tak, že by z toho liberálně-konzervativní 
myslitel musel při hlubším zkoumání zavřít svůj institut. V ní jsme skutečně sami za 
sebe, tváří v tvář vlastnímu životu, který známe jen my sami – a Bůh.  
 Je radikálně kolektivistická, až tak, že by se z toho (neo)marxista dal na 
modlení – kdyby tomu rozuměl: vždyť ve smrti sdílíme týž zkušenost se všemi 
lidmi, živými, mrtvými i dosud nenarozenými.   
 Smrt je tak radikálně sociálně spravedlivá, že by se z toho holky z Gender 
Studies, kdyby se o tom někde dočetly, raději staly matkami v domácnosti. 
Naděleno od ní dostane rovným dílem bezdomovec z Hlaváku i uhlobaron z 
Ostravy. Je tudíž i radikálně rovnostářská.  
 Smrt nám vyjevuje naši radikální podmíněnost – determinismus takový, až by z 
něj novopohan samou hrůzou sám od sebe skácel své modly: vše nám bylo dáno, 
nic jsme si z vlastních sil nedali, za vše vděčíme Jinému. Jak o tom zpívá Vlasta 
Redl v písni „Ej Bože můj“: „je tady pán, co za všechny platí“. A myslí tím Pána.  
 Ale perspektiva smrti nám paradoxně vyjevuje i naši radikální svobodu – slovo, 
jemuž se dnes staví Sochy a kdekdo se mu klaní a přitom si s ním každý dělá, co 
se mu zlíbí. Zde máme na mysli svobodu dětí Božích, která se projevuje vírou, 
nadějí a láskou.  
 Smrt nám tak v posledku vyjevuje důstojnost člověka, která se neměří ani 
velikostí SUV v garáži ani společenskou prestiží ani okázalou mravností ani 
blyštivou vzdělaností či praxí.  
 Smrt je zkrátka radikální – jde ke kořeni věcí, stejně jako náš život, který si ale 
často zahlcujeme falešnými perspektivami – a bůžky. Ona nám pomáhá rozlišovat.  
 A tak jsem se mezitím při těchto úvahách v Chomutově začal cítit do určité 
míry „doma“ – zvlášť zásluhou lidí okolo mě, úžasných přátel, přísných trenérů 
ducha i těla. Ale právě jen do určité míry. Ten šok z toho, že už si jen tak nezajdu 
na skok k Jarolímkům „na jedno“, ve mně zůstává a asi už tam zůstane. Získal 
jsem ale, patrně dík této „dušičkové“ perspektivě, něco podstatného: došlo na 
tříbení a pootevřela se hloubka mnoha slov, jako třeba: „Pros za nás hříšné nyní i v 
hodinu smrti naší. Amen.“   

Honza Šindelka, knihovník z farní knihovny 
PS: Farní knihovna je na kvalitní slova a možnost tříbení jako dělaná, tak se stavte. 
Svetry s sebou! 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení          Evangelium 
6.11. 32.v mezidobí 2Mak 7,1-2.9-14      2Sol 2,16-3,5 Lk 20,27-38 
13.11. 33. v mezidobí Mal 3,19-20a 2 Sol 3,7-12 Lk 21,5-19 
20.11. Kristus Král 2Sam 5,1-3 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43 
27.11. 1. adventní Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 Mt 24,37- 44 
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Odpuštění časných trestů.  ODPUSTKY?!? 
Milí farníci, 
v tomto čase začínajícího měsíce listopadu nejen my křesťané více než kdy jindy 
pamatujeme na své zemřelé. V různém ohledu. Stále však někteří katoličtí křesťané 
mají nepříjemné pocity při užití termínu „odpustek“ či přesněji „odpuštění časných 
trestů“ a mnozí vůbec neumí tento pojem objasnit a vysvětlit. Přičemž trest je 
skutečnost, která nastupuje po spáchání hříchu, ať už se jedná o trest věčný (po 
těžkém hříchu) či trest časný (po tzv. lehkém hříchu). Ve svátosti smíření dochází k 
odpuštění hříchů a věčný trest se transformuje na časný. 
 Pokusíme si to přiblížit na příběhu: dva bratři se rozhodnou zakopat si do míče 
před papírnictvím s velkými skleněnými výlohami, třebaže vědí, že míčové hry patří na 
hřiště. A netrvá dlouho, míč jednu z těch velikánských výloh vysklí. Je zavolán tatínek 
chlapců. První chlapec, když vidí přicházejícího tátu, vezme nohy na ramena – čímž 
tomu nasadí samozřejmě korunu. Druhý chlapec se s brekem rozběhne k tátovi, skočí 
mu kolem krku a vzlyká: „Tatínku, je mi to nesmírně moc líto, už to nikdy nechci udělat. 
Mohl bys mi to, prosím, odpustit? Mám tě rád.“  Tento chlapec vzal svého tátu „za 
srdce“ a tatínek mu odpustil. Zlý čin je chlapci odpuštěn, ale zůstala tu spousta střepů 
z vysklené výlohy… A tu musí někdo zaplatit a nahradit. V tomto okamžiku to na místě 
zaplatil tatínek, ale následně musel chlapec během svých prázdnin (tedy během svého 
volného času) chodit na brigády a svůj výdělek dát do rodinného rozpočtu za rozbitou 
výlohu. To byl pro něj časný trest. 
 A tak je to i s námi. Časné tresty za naše hříchy se snažíme odčinit, vyrovnat 
zbožným životem, dobrými skutky, pokorným snášením obtíží života, častou a 
radostnou modlitbou ještě tady na zemi. Ne vždy se však všem podaří toto zde na 

http://www.farnostchomutov.cz


zemi vyrovnat. Nejsme-li bez milosti posvěcující v okamžiku smrti, Bůh nám ve své 
milosrdné lásce dovolí odčinit toto v tzv. očistci, kde to však už není tak snadné…  
 Odpustek je veliká šance čerpat z obrovského POKLADU Kristovy církve 
(především nekonečné Kristovy oběti na kříži za spásu duší, obětí mučedníků i 
nemučedníků, všech dobrých skutků…) na základě „klíčů“ od této pokladnice, které 
svěřil sám Pán sv. Petrovi a jeho nástupcům. Můžeme z něj čerpat náhradu za naše 
časné tresty, nebo za časné tresty duší v očistci. 

           K lásce projevující se skutky Vám rád 
žehnám, P. Alois 

STANE SE 

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně 
svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně 
dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných 

trestů.  
Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný 

den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova 
spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro 
zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit 

modlitbu Páně a vyznání víry.) 

• V pondělí 31.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.  
• V úterý 1.11. v 16.00 hod. bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za 

duše zesnulých. 
• V úterý 1.11.  mše svatá v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském 

kostele. V 17.00 hod. mše sv. u sv. Barbory – je Slavnost všech svatých – 
pamatujme na mši svatou. 

• Ve středu 2.11. v 15.30 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za 
duše zesnulých. A v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 4.11. bude v děkanském kostele mše sv. v 7.15 hod. i v 18.00  h  

                                                                                – je první pátek v měsíci. 
• V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

V sobotu 5.11. 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 5.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 5.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ke cti sv. Huberta v Lidni. 
• V neděli 6.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 h 

ve Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 10.11. bude v Jirkově v 9.30 hod. mší svatou zahájena 
vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu. 

• V neděli 13.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v 
Březně u Chomutova. 

• V pondělí 14.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 
• Ve čtvrtek 17.11. bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 

18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 18.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 19.11. bude v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže. 
• V sobotu 19.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 20.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• Ve středu 23.11. večer jste zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA, kdy 
bychom se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlili za 
pronásledované křesťany.  
V pátek 25.11. v  17.00 hod. bude poutní mše sv. v  kostele sv. Kateřiny.  

Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru  
s  P. Jiřím Voleským. 

Proto mše svatá v tento den v kostele sv. Barbory nebude. 

V sobotu 26.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště 
myslí v modlitbách především na všechny počaté děti.  

Mše sv. Otvicích bude v 18 hod. 
V době adventní budou ranní mše svaté v  týdnu začínat v 7.00 hod. 
• V neděli 27.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 27.11., o 1. neděli adventní, budou při všech bohoslužbách 

žehnány adventní věnce.  

• V pondělí 28.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.  

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

APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ 

Dušičková perspektiva 
 Když jsme se před dvěma lety s rodinou přestěhovali do Chomutova, 
žertem jsem vykládal (myslel to však vážně), že je to takový můj trénink na 
smrt – vytržen z milované Prahy, z prostředí, které jsem důvěrně znal a cítil se 
v něm doma a vržen do pochmurného podzimního Chomutova, kde namísto 
veselého cinkání tramvají zní do noci válcovna trub a na podtržení atmosféry 
kýčovitě houká sova. Člověk na tomto světě není nikde doma, říkal jsem si 
truchlivě. Sedě v chladu farní knihovny a zíraje z okna, nacházejícího se na 
úrovni chodníku, na chodidla Chomutovanů, rozvíjel jsem následující úvahy:


