
STALO SE: TRADICE 

 Jsou tradice neblahé, jdoucí proti rozumu božskému i lidskému, jako je 
třeba upalování vdov v Indii, janičárská hudba či hudební soutěž Eurovize. 
Jsou pak tradice blahodárné, které je třeba pěstovat a rozvíjet. Příkladem 
těch druhých je tradiční zabíjačka na faře v Jirkově, která se konala 21. 1. 
Tam se tradičně v půl šesté ráno schází několik nejfanatičtějších 
tradicionalistů, kteří zapálí pod kotlem a vše obětavě připravují. Tradičně u 
toho pijí slivovici z Moravy. Samotné vepře pak profesionálně usmrcuje a 
porcuje mistr řezník, kterému přitom vždy asistuje jeho tradiční rodina. 
Všichni přijíždějí z Hané, kde nikdo nikdy neslyšel ani o Jirkově, ani o 
Chomutově, o to víc je třeba jim všem za jejich tradiční hanáckou srdnatost 
poděkovat! Vznikají přitom jitrnice, jelita i tlačenka a spousta dalších 
lahůdek, vše veskrze tradičně, tedy ekologicky, postaru. Někteří z účastníků 
se tradičně společensky unaví.  
 Dalším příkladem bohumilé tradice bývá Farní a charitní ples v 
jirkovském divadle, který proběhl 11. 2. Tentokrát se tančilo v tradičních 
amerických úborech. V souladu s nejlepšími křesťanskými tradicemi se pak 
na plese vybralo prodejem perníčků 12 172 Kč pro Hnutí pro život. 
Zmíněné hnutí se snaží udržovat při životě jednu z kdysi tradičních hodnot 
– ochranu lidského života od početí do přirozené smrti. Ta je v současné, 
stále liberálnější, otevřenější, tolerantnější, demokratičtější, inkluzivnější a 
progresivnější společnosti čím dál víc netradiční. (Paní doktorka MUDr. 
Alice Řehořková všem přispěvatelům za jejich štědrost a za podporu 
dobrého díla posílá velký dík!). 
 Jitrnice snězeny, dohrála hudba i v nás a nás čeká tradice z 
nejblahodárnějších – doba postní. Tož pevnou vůli a s pomocí Boží! 

Honza Šindelka,  
knihovník z farní knihovny 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení          Evangelium 
26.2. 1. postní Gn 2,7-9;3,1-7 Rim 5,12-19 Mt 4,1-11 
5.3. 2. postní Gn 12,1-4a 2Tim 1,8b-10 Mt 17,1-9 
12.3. 3. postní Ex 17,3-7 Rim 5,1-2.5-8 Jan 4,5-42 
19.3. 4. postní 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Ef 5,8-14 Jan 9,1-41 
26.3. 5. postní Ez 37,12-14 Rim 8,8-11 Jan 11,1-45 
2.4. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66  
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Hledat Boha, kterého jsme ztratili 

 Člověk si myslí, že už získal skoro všechno: moc nad přírodou, 
vědění, bohatství, požitky, svobodu, přepych a nádheru světa. Ale neví, 
že přitom ztratil svoji duši, ztratil sám sebe, ztratil Boha, jde životem 
„ztracený“ a už neví, k čemu je vlastně na světě, proč je tady. Lidé jsou 
duševně chudí, uvnitř prázdní, osamělí, bez domova, bez odpovědi na 
utrpení a smrt. Nesmíme se smířit s tím, že ztrácíme Boha, sílu své 
duše, sílu lásky a trpělivosti, sílu v utrpení a pokoj srdce. Musíme hledat 
Boha, ptát se po něm, volat jej! Bůh nám nechal nit, po které se 
můžeme za ním vydat a najít ho; nechal nám touhu. Touha po Bohu, to 
je hluboká bolest v duši člověka, protože mu chybí to vlastní a původní – 
domov, smysl života, pokoj u Boha…. Nevzdávejme hledání a vzývejme 
Boha!  (Z knihy „Vrať se“ H. Madinger) 

 Třebaže nemusíme vnímat životní situace přímo způsobem 
popsaným výše, mnozí však na tom tak jsou a neví si mnohdy rady. Je 
třeba přinést Světlo, ale dříve je třeba se mu otevřít. Prožijme postní 
dobu v hluboké touze po Bohu, prožijme ji v modlitbě.  

K tomu Vám ze srdce žehnám  
P. Alois                                                                    



STANE SE 

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. 

Pamatujme ve svých modlitbách zvláště na Ukrajinu a Rusko, za dar 
pokoje a míru. Také se modleme za katechumeny, kteří budou o letošních 

Velikonocích pokřtěni. 

• 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 – 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. 3. ve 14.00 hod. bude na Květnově mše svatá.  
• V neděli 5. 3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 h. 

ve Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 9. 3. v 9.30 hod. bude mše sv. v děkanském kostele při 
příležitosti vikariátní konference. 

• V pátek 10. 3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V neděli 12. 3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. 

bude mše sv. v Březně u Chomutova. 

• V pondělí 13. 3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů. 

• Ve čtvrtek 16. 3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
•  V neděli 19. 3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 20. 3. o Slavnosti sv. Josefa pamatujte na účast na mši 
svaté,    v děkanském kostele v 18.00 hod. 

• V pátek 24. 3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 25. 3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském 

kostele ráno v 7.15 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na 
mši svaté. 

• V neděli 26. 3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 26. 3. je změna času – začátek letního času. 

• V pondělí 27. 3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů. 

• V pátek 31. 3. v 18.00 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za 
našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu 
na věčnost. 

• V sobotu 1. 4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně 
udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském 
kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání 
nemocných. 

V sobotu 1. 4. 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 1. 4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův 
slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, 
smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého 
týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol 

liturgického roku.  
Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku 

jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná 
palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství 

vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění 
evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo 

slavení mše svaté. 
• V neděli 2. 4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 h. 

ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 3. 4. od 16.00 hod. bude možnost v děkanském kostele 
přijmout svátost smíření před Velikonocemi, prosím využijte tuto 
možnost. 

• V úterý 4. 4. od 16.00 hod. bude možnost přijmout svátost smíření před 
Velikonocemi v kostele sv. Barbory. 

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


