
považováno za normální – v tom se ostatně poměry nijak nezměnily. Zázrak šíření 
křesťanství, víry na svou i na jakoukoli jinou dobu (z hlediska „praktického 
rozumu“) absurdní, jeho nezaměnitelnou pečeť, kterou na sobě neseme dodnes, 
ať chceme, nebo ne. 

 Nudná středoškolská „fakta“ o církevních koncilech prvních staletí, o 
strašidlech donatismu a intelektuálské póze gnostiků, již dobře známe 
dodnes od nejrůznějších otitulovaných mediálních mluvících hlav, o 
entuziasmu sv. Patrika a iroskotských misiích do kontinentální Evropy, o 
heroičnosti křížových výprav a bojích o investituru či o obětavém působení 
jezuitů v nejrůznějších pohanských zemích se čtou jako strhující román. 
Přes Darwina autor dospěje až k naší potrhlé „woke“ současnosti a uvede 
nám k tomu řadu nečekaných souvislostí. Holland píše v dobrých tradicích 
anglosaské esejistiky a historiografie (jde o texty psané akademiky, kteří na 
rozdíl od velké většiny historiků českých umí psát). Současně čerpá z 
obšírné znalosti historických pramenů: poznámkový aparát na konci knihy 
je neméně strhující – nakoukněte a uvidíte, co všechno už máme v češtině 
přeloženo dejme tomu ze starověké patristiky a středověkých kronik a co 
ještě schází. Sám autor se podle všeho řadí k oněm současným 
anglosaským vzdělancům, kteří si říkají „křesťanští ateisté“. Postoj jistě 
svým způsobem sympatický, stejně jako problematický.  
 Holland je rodem Angličan, výchovou anglikán, postojem ateista – 
zkrátka ztělesnění nejrůznějších současných neřestí. Přesto se 
nerozpakuje sdělit křesťanům, kým jsou: „Být křesťanem znamená věřit, že 
Bůh se stal člověkem a zemřel v utrpení stejně strašlivém, jaké může zažít 
kterýkoli smrtelník. Proto také kříž, onen starověký mučicí nástroj, zůstává 
tím, čím byl: výstižným symbolem křesťanské revoluce. Troufalost, která je 
na tom tak patrná – troufalost představy, že v tomto zkrouceném a 
přemoženém mrtvém těle se skrývá stvořitel vesmíru –, je vysvětlením oné 
naprosté zvláštnosti křesťanství a civilizace, která se z něj zrodila. Síla této 
zvláštnosti zůstává dnes stejně živá jako kdykoli dříve.“ 

Honza Šindelka,  
knihovník z farní knihovny 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení          Evangelium 
5.2. 5. v mezidobí Iz 58,7-10 1Kor 2,1-5 Mt 5,13-16 
12.2. 6. v mezidobí Sir 15,16-21 1Kor 2,6-20 Mt 5,17-37 
19.2. 7. v mezidobí Lv 19,1-2.17-18 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48 
26.2. 1. postní Gn 2,7-9;3,1-7 Rim 5,12-19 Mt 4,1-11 
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Milí farníci, 
 vstupujeme do měsíce února stále ještě na počátku nového roku 
2023. Loni jsme měli před očima hluboký dopad Svátku Uvedení Páně 
do chrámu na naše zdraví, které nemůžeme vztáhnout jen na zdraví 
tělesné. Letos bych se rád dotkl tohoto svátku i z pohledu Světového 
dne zasvěcených osob.  
Bůh je ten, který člověka povolal k bytí, k existenci a to k existenci 
věčné a šťastné. Víme, že jsme se jako lidstvo zatoulali a od Boha 
odklonili a zde je opět velká anomálie: je to Bůh, který člověka hledá 
jakožto první a volá! (viz už 3 kap. Gn) 
   A Bůh nás povolává nejen k ledajakému bytí, ale ke šťastnému bytí. 
Sám Dante to vyjádřil větou: „V Jeho vůli je náš pokoj.“  Měli bychom 
tedy velmi usilovat o to, abychom tuto Jeho svatou Boží  vůli poznali a 
celým svým životem plnili, protože se jedná o naše štěstí. Ať už je to 
povolání k manželství či zasvěcenému životu – jedná se o povolání, 
tedy vyvolení od téhož Boha.  
   Proto bychom se už od mládí měli modlit s dětmi o poznání Boží vůle 
a záměru s jejich životem a také vyprošovat ochotu tuto vůli Boží 
radostně přijmout a plnit. Každý životní stav je povolání ve kterém 
máme žít to „zde jsem“ vůči Bohu. K zasvěcenému životu volá Pán 
jistě i řadu mladých z naší farnosti, z vašich rodin – kéž najdou u nás 
podporu a povzbuzení: „Pán zastavil se na břehu, hledal lidi ochotné jít 



za ním, aby se stali rybáři duší. Můj Páne, dnes i na mne se díváš, tvoje 
ústa vyslovila mé jméno, svoji loďku na břehu zanechávám, spolu s 
tebou nový začít chci lov...“ (píseň Bárka) 

   K odvaze uslyšet Boží volání a vykročit za ním  
vám ze srdce žehná P. Alois 

STANE SE 

Ještě jednou VELKÝ DÍK všem organizátorům a účastníkům Tříkrálové 
sbírky – ať už na straně koledníků či na straně štědrých dárců! Díky Pánu 

Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit 
štědrost a konat dobro tímto směrem. Letošní výtěžek sbírky činí přes 158 

867 Kč!  
Pán Bůh Vám štědře odměň!  

• V neděli 29.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 

seniorů. 
• Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech 

bohoslužbách bude žehnání svící. V děkanském kostele bude mše 
sv. v 7.15 hod. a také v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši 
svatou. V Údlicích tentokrát mše sv. nebude. 

• V pátek 3.2. bude udělováno na závěr mše sv. jak v 7.15 hod., tak 
také v 18.00 hod. Svatoblažejské požehnání. 

V sobotu 4.2. 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 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 5.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00  

bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 11.2. v 19.30 hod. začíná charitní a farní ples v divadle v 

Jirkově. 
• V neděli 12.2. 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. 

• V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů. 

• Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 19.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

Ve středu 22.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je 
den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento 

den při všech bohoslužbách. 

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy  
v pátek v 17.30 hod.  

a v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod. a v neděli v 17.25 hod. 
• V pátek 24.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V neděli 26.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
Od 26.2. - 3.3. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a 

mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v 
kostele či osobně v kanceláři na děkanství. 

• V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů. 

• Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 4.3. bude Farní rekolekce. 

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

APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ 

Panství kříže 
 „Křesťanství je hlavním důvodem, proč většina z nás, kteří žijeme v 
postkřesťanských společnostech, stále považuje za samozřejmé, že je 
ušlechtilejší trpět než způsobovat utrpení. Je to důvod, proč obecně 
předpokládáme, že každý lidský život má stejnou hodnotu. Ve své morálce 
a etice jsem se naučil přijmout, že vůbec nejsem Řek nebo Říman, ale 
důsledně a hrdě křesťan,“ píše Tom Holland, anglický spisovatel, historik a 
znalec antiky. Víru ztratil, sympatie a úcta ke křesťanství zůstaly. Je 
autorem knihy Panství kříže, s podtitulem „Jak se formovala duše Západu“ 
a já vás chci přesvědčit, abyste si ji přečetli. Názvu se nelekejte, není to 
jedna z těch „kritických studií“ ukazujících, jak v naší minulosti bylo všechno 
špatně a za všechno můžou křesťani. Je to ryzí apologie (obhajoba, pozn. 
red.) křesťanství. Autor postupuje jednoduše chronologicky a vrací se k 
notoricky známým i méně známým událostem a postavám minulosti. 
Holland přitom pokaždé dokáže nasvítit historická fakta z takové 
perspektivy, že nám teprve dojde jejich smysl. V prvních kapitolách knihy 
odhalíme radikální jedinečnost křesťanství oproti všemu, co tehdy bylo


