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Velikonoční bohoslužby 2015
29.3. Květná neděle: Průvod s ratolestmi, Jirkov 9:00,
Strupčice 10:45 (Přede mší bude pobožnost Křížové cesty.)
2.4. Zelený čtvrtek: Jirkov v 17:00 hodin
3.4. Velký pátek: Jirkov v 17:00 hodin
4.4. Bílá sobota -Vigilie Zmrtvýchvstání: Jirkov ve 20:30 hodin
5.4. Neděle Zmrtvýchvstání: Jirkov v 9:00 hod., 10:45 hod. Strupčice
6.4. Pondělí velikonoční: Jirkov v 9:00 hod.
* Možnost zpovědi u otce Mirka v kostele na Bílou sobotu v 12:00-14:00
(v sakristii). Kostel s vystaveným „božím hrobem“ je po celý den otevřen.
Kdo chce závazně držet modlitební stráž u hrobu, ať se zavčas nahlásí.
* Kdo chce finančně přispět na velikonoční výzdobu kostela, může dát
příspěvek na nákup květin paní Marii Güntherové (nebo panu faráři).
* Pobožnost Křížové cesty se koná každý pátek večer po mši svaté v 17
hodin. Jedná se o pátky v postní době, tedy: 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 28.3.
* V neděli 8. března jsou účastníci mše (9:00) zváni na malé pohoštění u
příležitosti jmenin pana faráře v učebně fary.
* V měsíci březnu nejsou bohoslužby ani v Sušanech ani v Boleboři. Zůstává pravidelná mše na Květnově v sobotu 21.3. v 14 hod.
* Věci do farní charity jako oblečení, apod. je možné přinést po předchozí
tel. domluvě - 474 659 460
——————- Další významné události během roku 2015
* Poutní mše svatá ke cti sv. Marka bude v Sušanech v sobotu
25.dubna 2015 ve 14:00 hodin. Účast přislíbil pan biskup Jan Baxant.

* Jarní pouť na Květnově bude v sobotu 2. května. Mše svatá v 10:30.
Předpokládáme začátek v 10 hod. u kříže na návsi.
* Vysvěcení kostela sv. Barbory v Otvicích se uskuteční v sobotu 5. září
v 14 hodin biskupem Janem Baxantem z Litoměřic.

Rozpustilost znamená osvobození od úvah, co od nás očekávají druzí.
(Anselm Grün)
Každého asi překvapí, že nejucelenější obraz slavení masopustu v době barokní se u nás zachoval hlavně v klášterních sbírkách. Jeden z mnoha zbytků
pohanských zvyklostí, jež původně sloužily k usmiřování různých božstev
(stejně jako koleda), byl v klášteřích asi spíše trpěn. V některých klášterních
hudebních archivech najdete často parodie napodobující oficiální duchovní
skladby. A tak na počet karnevalového bůžka Bakcha zněly například litanie
„Bakchu vinnej“, zpíval se „Žaltář ženský“ a v 18. století najdeme dokonce
celé Vesperae Bacchanales – karnevalové nešpory.
Kdo by se snad chtěl pohoršovat nad takovým masopustním hýřením, ať je
zkusí vnímat z jiného úhlu pohledu. Lidé si vždycky byli vědomi, že je potřeba dodávat potřebnou inspiraci a zdroj výživy duši i tělu. Karneval (od latinského carne vale – doslova „sbohem masu“) byl přípravou na období, jež
mělo patřit více duši. Tělo mělo v následujících postních týdnech přijít zkrátka, aby sílila duše. A proto se tělu něco dopřálo o masopustu.
„Je třeba si uvědomit, že každý z nás potřebuje trochu rozpustilosti, aby se
dokázal oprostit od role, kterou jsme denně nuceni hrát před svým okolím,“
radí známý německý benediktin Anselm Grün. Je prostě nutné sejmout
masku a nepotlačovat svou vitalitu. Rozpustilost
znamená sršící živoucnost. Ale ani tu nelze vyrobit na povel.
Leckdy v sobě cítíme život, jak proudí
v každé naší žilce. Slova z nás jen tryskají a
jsme schopni nakazit celou společnost. Míváme
v tu chvíli ztřeštěné nápady a z naší bujarosti
přeskočí většinou stejná jiskra i na druhé. Vyzařuje z ní svoboda. I druzí se náhle cítí natolik
svobodní, že začnou důvěřovat vlastním intuicím, důvěřovat dítěti v sobě, dítěti, které by si
rádo hrálo, aniž by se ptalo po účelu a užitku. Dítě je totiž v kontaktu samo
se sebou. Žije samo ze sebe, ne z očekávání svého okolí. I my dospělí zatoužíme často žít svůj život bez komplikací, úvah a ustavičného zvažování, co
smíme, co bychom měli a co od nás očekává naše okolí. Když si kousek té
rozpustilosti vyzkoušíme v masopustních dnech, možná s radostí zjistíme, že
se opravdu cítíme vnitřně svobodnější.
Snad jste pochopili, že má pozvánka k masopustu není pozváním k životní
nevázanosti, ale k svobodnějšímu životnímu pocitu.
Prokop Siostrzonek- Ranní zamyšlení -KNA

Zlodějka v supermarketu.
Před několika dny jsem nakupoval v supermarketu. Během nákupu jsem intuitivně zaregistroval podivné chování jedné mladé ženy kousek ode mne.
Než jsem se nadál, přiběhli chlapíci z ochranky a na ženu udeřili. Začala pak
z bundy a tašek vytahovat překvapivě velké množství drahých potravin.
Chlapíci ji pak někam odvedli.
Zajímavé pro mě v tu chvíli bylo to, že žena neustále naléhavě opakovala:
„Jsem ale pořád člověk, i když kradu...“. Bylo mi jí líto. Nevěděl jsem, jaké
okolnosti ji přivedly ke krádeži. Věděl jsem ale, že se právě ozýval hlas jejího nitra. Hlas, který ji ubezpečoval o její důstojnosti Božího milovaného dítěte. Každý člověk si totiž ve svém srdci nese otisk Boží velikosti, Boží čistoty, Boží noblesy, Božího majestátu a Boží lásky. A když pak jednáme
v rozporu s tím, co je do našeho srdce vloženo, ozývá se v nás mnohdy ten
prapůvodní plán: že jsme stvořeni pro něco většího, pro něco, co nás přesahuje. Myslím si, že každý z nás chce občas „ukrást“ něco, co by zdánlivě
rychle uspokojilo naši odvěkou touhu po naplnění. Pomocí nám ale
v takových chvílích bude, když se „zahledíme“ na Boží tvář. Když pozvedneme zrak k Nekonečnému, který jediný je schopen naplnit nekonečné touhy
našeho srdce. A pak ve svém srdci nalezneme i pramen respektu a úcty
k ostatním lidem, kteří na cestě hledání Lásky klopýtají jako my ...
(Effatha –Ignác Mucha)

Jarní prázdniny v Klášterecké Jeseni - zápisky
Letos jsme s dětmi necestovali vlakem na Liberecko, pro změnu jsme zůstali
v našem Krušnohorském vikariátu. Rodiče přivezli auty své děti k domu, který patří salesiánské kongregaci. My jsme v Klášterecké Jeseni s panem farářem Aloisem topili už den předem, aby děti neumrzly. Tato vesnička je schovaná v prvních kopcích
Krušných hor mezi Kláštercem nad Ohří a Měděncem. Děti sem jezdí někdy na letní prázdniny, ale v
zimě jsme tu byli poprvé, a proto jsme měli trochu
obavy, jak to zvládneme. Nakonec všechno dobře
dopadlo. Ale po pořádku: Nultý den a nultá noc byly ve znamení topení: ve třech kamnech, plynovými
bombami i elektrickými radiátory. První den – v
neděli večer – přijelo množství dětí z Chomutova,
Vejprt a Jirkova. Rozdali jsme si čísla, což je stará
dobrá tábornická finta, a zjistili jsme, že je nás v
chalupě rovných dvacet. Kromě čísel jsme si rozdali
úkoly: kdo bude vařit, kdo umývat nádobí a starší
kluci byli pověřeni přípravou dřeva na topení. (foto)

V pondělí ráno jsme
vyrazili na první výlet
do okolí. O víkendu
silně sněžilo a tak jsme
se brodili po loukách a
lesních cestách a děti
si to náramně užívaly.
Cestou necestou jsme
scházeli do níže položené obce Perštejn,
kterou jsme měli shora
jako na dlani. Po sestupu jsme chvíli odpočívali na návsi u rybníku s kachnami, než si nás vyzvedl průvodce místním
pivovarem. Jmenuje se Chalupník, tedy ten pivovar. Poznáte jej podle vysokého cihlového komína, který se už nepoužívá. V budově je také ubytování a
restaurace. Tu jsme po prohlídce měděných kotlů a ležákových sklepů také
využili, vždyť byl čas k obědu. Děti
měly radost z pravé pivovarské limonády a my starší jsme ochutnali
místní 12-ku, která vyhrála soutěž
malých pivovarů v Ústí nad Labem.
Zajímavé je, že pivo sem zajíždí vařit chlapík z Žatce a místní se o pivo
starají až pak – nechávají uležet,
chladí, atd. Po dobrém obědě v pivovarské restauraci jsme vyrazili prozkoumat další zajímavost Perštejna, totiž jeho barokní kostel, který je zasvěcen
svatému Vendelínu. Kostel patří obci a tak nám přišel naproti jeden pán s
klíčky. Byl velmi ochotný, nechal děti projít celý kostel, i na kůr a do sakristie. Mohli jsme si zazvonit na opravený zvon z Kunova, který je dosažitelný dospělým návštěvníkům na
stěně kostela. Malou Zdislavu jsme museli vysadit.
Pan průvodce nám ke mši svaté zapnul plynový ohřívač, který tam zůstal z doby vánočních koncertů. Interiér kostela je zajímavý tím, že je celý malovaný
iluzorním stylem. Kromě tří skutečných obrazů na
hlavním oltáři a na dvou bočních, je všechna architektura oltářů namalovaná: sloupy, ozdoby, i celý strop.
Po mši jsme se ještě v presbytáři i s panem průvodcem vyfotili – je to naše jediná společná fotka (viz titulní foto). Tož tak.

Třetím cílem v Perštejnu byla zřícenina kdysi velkého hradu na
jednom zalesněném ostrohu nad
obcí. Po prozkoumání hradeb a
sněhové bitvě jsme pomalu otočili
k domovu, neboť se začalo už
stmívat. Díky Lídě se nám podařilo najít zkratku kolem tzv. Selského dvora. První výzkumná cesta
se nám vydařila. Doma jsme si
nechali u kamen sušit věci a hráli
různé hry – především nesmrtelnou hru: „Městečko Palermo usíná“. V úterý byla na plánu túra ještě delší.
Děti však neměly s energií problém, na rozdíl od nás starších vedoucích. Po
snídani jsme zabalili svačiny (chleba se salámem) a vyrazili do hor. Šli jsme
vlastně po silnici, ale žádné auto jsme nepotkali. Cesta vedla klikatými serpentinami stále výše do hor – až na Měděnec. Vozovka se tu nesolí a jenom
prohrnuje. Trochu nám to prokluzovalo pod nohama. Jedno prohrnovací auto
jsme potkali a jeho posádka odstraňovala stromy, padlé při vichřici na silnici.
Jinak jsme po cestě (6 km) nepotkali živáčka, jenom pasoucí se koně nebo
stádo krav, tisknoucí se k sobě v poryvech větru. Jelikož byl všude na pastvině sníh, tak zvířata postávala a lelkovala u krmelců se žrádlem. Pozitivní na
silném větru bylo to, že vyčistil ranní mlhu a my jsme se mohli kochat výhledy přes pastviny dolů k Ohři a za ní Doupovské hory – jako na dlani. Pak
jsme šli přes zaváté pláně a jen rozbočka silnic nám připomínala bývalou
vesnici Kunov. Děti včera v Perštejně zvonili na zvon z kapličky, která tu
někde stávala. Pak další stoupání a už jsme se ocitli u kamenných sfing –
mrazem zvětraných skalních srubů. Dříve tu stávala i hospoda. Patrik vylezl
až na horu na nejvyšší sfingu a zamával nám (foto). Měděnecké Sfingy, jak
se jim správně říká, nám připomněly, že náš cíl v Měděnci je už blízko. Do
Měděnce jsme přicházeli za mrazivého větru a byli jsme velmi rádi, když nás
pan hostinský uvítal a pozval do Restaurace Mědník. Tady jsme měli domluvený oběd, totiž guláš a prohlídku místního muzea. Kdyby bylo
jarní počasí tak by se dalo jít do
prohlídkové štoly Země zaslíbená. Pan Cader nám ukázal muzeum těžby kovů, včetně železné
houby z tavby železa v 8. století.
Údajně se našly tavící pánve už z
doby keltské. (foto)

V další místnosti – infocentru - jsou zajímavé kameny a minerály a některé jsou na prodej. Hodně
znalostí prokázal Lukáš a dostal nějaký zvláštní
šutr na památku. Anna si zase koupila fialový velký balvan a ani jí nevadilo, že ještě pošlapeme 11
km. Všichni jsme dostali na památku pohlednici
Měděnce. Někteří ještě využili bezdrátového internetu zdarma (to je v rámci hospody). Na závěr
jsme si dali horký čaj a vyrazili za dalším dobrodružstvím. Obklopeni horami sněhu (foto-Bertík u
cedule Měděnec) jsme šli tři kilometry po hřebenu
do Horní Halže. Tady nám přišla otevřít kostel
jedna paní ze sousedství. Do kostela zajíždí vejprtský farář. My máme od
něho dovoleno sloužit zde mši svatou, i když je zde neskutečná zima, brr…
Kostelík je zasvěcen karmelitánské řeholnici, svaté Terezičce od Dítěte Ježíše (foto ze mše). Mají zde dva prapory ještě z doby Rakouského císařství (r.
1906). Děvčata zpívají ke mši písně
z Hosany. Po mši děkujeme paní za
otevření kostela. I tady jako v Perštejně jsou pozůstatky vánočního
koncertu. Lidé sem prý jezdí rádi.
Ale od vánoc tady asi nikdo nebyl.
Opouštíme hlavní hřeben hor a
scházíme na Dolní Halži směr Údolíčko a po cestě u rozcestníku Mýtinka (800 m.n.m.) svačíme. Nedaleko je zajímavá ledová fontána,
která stále bobtná, jak přimrzá nová voda. (foto) Nejen pro děti je to nevšední úkaz. Cesta domů na chatu vede po opuštěné silnici hodně dolů a děti se
kloužou a konečně využívají svoje boby a jiné jezdítka. Kdo nic nemá, tak
ten hodně ztrácí. V Údolíčku, kde je pár domků se potkáváme a už nastává
tma. Rozdělujeme poslední sušenky a
pití. Čeká nás noční etapa a je třeba,
abychom drželi pohromadě. Máme
připravené baterky, ale cesta, která
měla být zkratkou nám nečekaně mizí.
Radši volíme jistotu a trochu si zacházíme. Dnes jsme ušli 17 km. Středa je
dnem volna. Do slunečného dne vstáváme později. Ovšem topit musíme
stále, jinak bychom zmrzli a tak se

činí především starší kluci –
Vláďa, Lukáš, Patrik a Kuba.
Tento den má dvě aktivity: sáňkování a mše svatá. Kluci si staví skokanský můstek. Katka s
Janou staví malé iglú, kdyby
bylo nejhůř, mají se kam schovat. Po setmění sloužíme mši
svatou doma na chatě. Anna připravila na večeři lívance a děti
si je mažou- marmeládou nebo
nutelou. Lojza má k dispozici
promítačku, takže večer sledujeme zajímavý dvoudílný film s názvem
„Lurdy“. Čtvrtek je celý zamlžený a vlhký. Plánujeme cestu na Šumburk,
odkud bývá hezký výhled a pak do Klášterce. Na hrad to máme kousek s
kopce. Hrad, který založil Vilém ze Šumburka je umístěn na skalnatém vrcholu
kuželovitého kopce nad Ohří a je krásně
vidět z mnoha stran. Škoda, že zde není
funkční rozhledna. Po cestě lesem objevujeme ve sněhu stopy nějaké šelmy, asi rysa. Na hradě dáváme svačinu a pokračujeme dolů k řece Ohři. Tady se jde krásnou
vycházkovou cestou podél chatiček až k
lázním Evženie. Pokračujeme rozlehlým zámeckým parkem, stále podél
krásné řeky Ohře. Tu bychom rádi v létě splavili na loďkách. Na zámku nás
vítá kromě průvodkyně také místní pan farář Artur Sciana. Ptáme se, kolik
budeme platit za prohlídku, ale on to prý sám
zařídí. Tak to jsme moc rádi! Zámek jsme
prolezli od klenutých sklepení, přes sály s
porcelánem (značka: Thun 1794) až po vyhlídkovou věž. V zimě se tu netopí. Byly tu
vystavené strašidla a pohádkové bytosti. V
jiné části zámku měli zase kočovnou společnost dřevěných loutek od legendárního pana
Kopeckého. Jako v Perštejnu i v Měděnci tak
i tady měli sbírku barevných kamenů – achátů
a ametystů a jiných – jak místních, tak i z
Brazílie a jiných částí světa. Na závěr moc
děkujeme paní průvodkyni a odcházíme. Normálně by bylo dnes zavřeno.

Nedaleko od zámku v ulici k náměstí mají nové Muzeum hodin. Tam máme domluvenou schůzku, ale nesmí se tam fotit, což je škoda. Dostáváme žluté informační letáky na památku. Pan majitel
každé ty hodiny sháněl po Evropě, takže
jeho výklad byl velmi osobitý a poutavý
(foto). Sbírají se synem hodiny vyrobené
do roku 1900 (a starší). Mají různé druhy: pendlovky, kukačky, budíky, orloj, a jiné. Jen škoda, že se tam netopilo. Jinak všem návštěvu doporučujeme.
Na faře v Klášterci jsme měli domluvené občerstvení. Svačiny jsme už dávno
snědli a děti měly hlad. Dostali jsme polévky a kvalitního guláše, co se do
nás vešlo. K tomu ještě sladké pečivo, které jsme už moc nedali (ale pan farář nám ho ochotně přivezl na chatu). Hlavně, že měli na faře teplo. Zabrali
jsme jim celé přízemí (kapli a kancelář). Po jídle jsme šli s místními
věřícími do kostela Nejsvětější Trojice, (foto) kde jsme slavili mši svatou. Trojice byla i kněží. Kostel je
nádherný, nejbohatší z těch, které
jsme měli tu čest poznat na jarních
prázdninách. Dokonce má nad sebou
dva kůry! Střídají se bílé štuky (jako
ze šlehačky) a barevné malby. Kostel byl vlastně součástí zámeckého komplexu. Pod kostelem se nachází hrobka místní šlechty Thunů. Zima je ale v kostele úplně stejná, i když zde byly
na zemi aspoň koberce. Po mši se loučíme s kláštereckým farářem a jdeme
domů na chatu. Ke konci jsme museli vyjít ledový strk, ale nějak jsme se vyškrábali. Celkem dnes nachozeno 14
km. Večer dojídáme nudlovou polévku,
kterou nám pan farář také přivezl.
Dlouho do noci ještě hrajeme společenské hry. Lída vaří pudink. V pátek je
nám trochu smutno, protože akce končí.
Dojídáme vychlazené pudinky od Lídy
a buchty od kláštereckého faráře. Uklízíme a smejčíme chatu. Pařezovi se
ztratila čepice. Odevzdáváme klíče panu správci. Tak se uvidíme zase třeba za rok. Bohu díky za vydařený čas jarních prázdnin! Video najdete zde: http://www.youtube.com/user/dvoulety

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít, a každý,
kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky.“ (Jan 11,25)
Bohuslav Bártek se narodil 9. října 1960 ve
Vsetíně, kněžské svěcení přijal 16. května 1996
z rukou Mons. Josefa Koukla v Zašové. Jeho
prvním působištěm byla farnost Most a Bečov,
později spravoval i farnosti České Zlatníky, Holešice, Kopisty u Mostu, Most extra urbem, Slatinice, Vtelno u Mostu a Židovice. Od roku 2001
byl jmenován administrátorem farnosti Benešov
nad Ploučnicí a excurrendo administrátorem
farnosti Horní Habartice, Jedlka, Kytlice, Merboltice, Rychnov u Děčína, Valkeřice, Verneřice, Jetřichovice, Kerhartice, Malá Bukovina,
Markvartice, Růžová a Srbská Kamenice. Od 1.
července 2006 působil jako farář ve Mšeně u Mělníka a excurrendo administrátor farností Bukovno, Kadlín, Kováň a Skalsko. Zemřel ve spánku v
sobotu 7. února 2015 na faře ve Mšeně u Mělníka.
Rozloučení se zesnulým proběhlo v pondělí 16. února 2015, rekviem začal v
14 hodin v mšenském kostele sv. Martina sloužit litoměřický biskup Mons.
Jan Baxant. Zesnulý kněz byl pak pochován ve farnosti Veselá (Zašová) u
Valašského Meziříčí. Pohřeb vyšel zrovna na Popeleční středu 18. února
2015. Zádušní mše svatá v kostele sv. Martina v obci Veselá byla v 15 hodin.
R. I. P.
Jaký postoj, taková odezva
...stejné lidi najdete i v okolí ...
Před zemědělským stavením seděl chlapec se svým dědečkem. Uslyšeli auto
přijíždějící po prašné cestě, která vedla kolem jejich domu a jen málokdy po
ní někdo cestoval.
Když je řidič s cizí poznávací značkou spatřil, zastavil a zeptal se na cestu
do blízkého města. Dostal od staříka odpověď a zamířil zpátky k autu. Po
několika krocích zaváhal, otočil se a rozpačitě oslovil starého muže:
„Řekněte mi, pane, jací jsou tady v okolí lidé?“ „Proč se ptáte?“ opáčil děda.
Cizinec přistoupil o pár kroků blíž a řekl: „Právě jsem odjel z města plného
hlupáků. V životě jsem nepotkal tak nepřátelské lidi.“ Cizinec pokračoval:
„Bydlel jsem v tom městě víc než rok a nikdy jsem se s nimi nesžil.“
„Počítám, že stejné lidi najdete i tady v okolí,“ odpověděl stařec. Cizinec se
rozloučil a odjel. Vnuk se zatvářil zmateně, ale neříkal nic.

Za několik hodin u stavení, kde ti dva ještě stále seděli na verandě, zastavilo další auto. Řidička se širokým úsměvem ve tváři rázně přikráčela po pěšince k domu a zeptala se na cestu do téhož města. Pokyny si pečlivě zapsala
a pak vyzvídala: „Povězte mi, jací jsou tady v okolí lidé?“ Starý farmář se
znovu otázal: „Proč se ptáte?“ „Víte, stěhuji se sem z jednoho městečka, nejmilejšího, jaké si člověk vůbec může přát,“ odpověděla s úsměvem. „Díky
těm lidem jsem se tam cítila opravdu doma. Sousedé byli velmi přátelští.
Měla jsem pocit, jako bych tam bydlela celý život.“ „No,“ řekl stařík, „stejné
lidi najdete i tady v okolí.“
Žena nastoupila do auta a odjela. Chlapec se obrátil na dědečka a ve tváři
měl zmatený výraz. „Dědo, proč jsi těm cizincům dal na stejnou otázku na
opačné odpovědi?“ zeptal se.
Dědeček položil chlapci ruku na rameno a odvětil: “Protože, hochu, záleží
na postoji každého z nás k ostatním, jaká bude odezva okolí. Lidé jsou po
celém světě skoro stejní.“
Brian Cavanaugh - Kolik váží sněhová vločka—KNA

Papež František ve svém poselství k postní době vyzývá k překonávání
„globalizace lhostejnosti“.
V současnosti nabral tento jev podle papeže celosvětový rozměr, takže se dá
mluvit o globalizaci lhostejnosti. Podle něj člověk, pokud se mu dobře daří a
žije v pohodlí, má na rozdíl od Pána Boha sklon zapomínat na druhé. Papež
říká: „Bůh není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás
jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás.“
Svatý otec nabízí pro nadcházející postní dobu, která má být časem obnovy, tři kroky k meditaci. První na úrovni celé církve na základě slova z 1.
Kor 12,26: „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy.“ Účast na společenství církve i účast na svátostech, zejména eucharistii, nás podle papeže
sjednocují s Kristovým tělem natolik, že v něm už lhostejnost nemůže mít
žádné místo. Druhým krokem by měla být obnova farností a komunit, a to na
základě slova Genesis 4,9: „Kde je tvůj bratr?“ Františkovi jde o to, abychom
jen nemluvili všeobecně o lásce, ale viděli pomyslného Lazara za našimi
dveřmi. Třetím krokem je individuální obnova na základě výzvy autora Jakubovy epištoly: „Posilněte svá srdce!“ (5,8). Zde papež mimo jiné doporučuje
iniciativu „24 hodin pro Pána“, kdy mají být ze 13. na 14. března v každé
diecézi na světě otevřeny vybrané kostely pro možnost svátosti smíření a
adoraci Nejsvětější svátosti. Kdo chce mít milosrdné srdce, má ho mít silné, uzavřené pro Pokušitele a otevřené pro Boha. Proto František uzavírá své
poselství prosbou z litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu: „Učiň srdce naše
podle srdce svého!“
Podle KT – více na www.tisk.cirkev.cz

Putujeme Krušnohorským vikariátem
Perštejn (Pürstein)
Základní kámen perštejnského kostela svatého
Vendelína byl položen roku 1795. Patronkou
stavby byla šlechta z kláštereckého zámku. O
stavbu kostela se zasazoval farář Teodor
Schmiedl. Pozdně barokní až klasicistní výmalba interiérů je dílem rodiny Grueberů a
malíře F. Gaubeho z Klášterce nad Ohří. Vysvěcení kostela se pořádalo roku 1797.
Kostel nebyl dlouhá léta udržovaný. Až v roce
1998 musela být opravena střecha, dále věž a
sakristie. R. 2002 přešel kostel od perštejnské
farnosti (spravované z Klášterce) na obec Perštejn. Zvenku byl kostel nově natřený ze žluté
barvy na červeno-bílou. Nástropní malba se v interiéru kostela rozkládala na
ploše 326 metrů čtverečních! Všechno se muselo sejmout, opravit strop a
znovu nanést. Dělo se tak ve dvou etapách v roce 2002 a 2003. Restaurován
byl i hlavní oltářní obraz se svatým Vendelínem. Je na něm vyobrazen s
ovečkami a anděly. Sv. Vendelín je patron pastýřů. V současnosti je zažádáno o dotaci pro renovaci obrazů sv. Josefa a sv. Barbory. Kromě krásné iluzorní výmalby celého interiéru můžete v kostele shlédnout funkční hodinový stroj, zazvonit si na zvon (z
kaple v Kunově), prohlédnout si
vzácné kameny nejen z okolí a seznámit se s životem zaniklých vesniček v regionu. Pravidelná otevírací
doba k prohlídce kostela a výstavy o
zaniklých obcích je červenec – srpen, a to sobotu a neděli od 10 hod. –
11:30 hod. a od 13:30 - 16 hod. Mimoto je možné se spojit s panem průvodcem přes obecní úřad (jako my s
dětmi v únoru). Všem doporučujeme též návštěvu blízkého pivovaru Chalupník, jehož provoz byl oficiálně požehnán děkanem Čermákem z Kadaně. Pokud máte dost sil, můžete si vyšplhat na zříceninu hradu Perštejn. Gotická
kaple na hradě byla vlastně prvním svatostánkem v obci. Tak šťastnou cestu!
Citát na březen: „Udělej to, co můžeš, a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve
zmatku, jestliže pracuješ pro Něho.“ (svatý Jan Bosco)

