
SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 

Narození Panny Marie slavíme 8. září. Tento svátek patří k nejstarším mariánským 

svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení 

baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila. V tomto místě dnes stojí 

bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla 

(bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I. (667-701), s 

pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik. 

Mimořádné Mariino místo a postavení v dějinách spásy vyplývá z toho, že je Matkou 

Spasitele podle přislíbení, o němž hovoří již začátek Bible (Gen 3,15) a nejedno proroctví. Do 

jejího narození byli jako vykonavatelé Božího plánu spásy muži. I v tom je přelomem 

povznesení důstojnosti ženy (nerovné muži). V této souvislosti si můžeme připomenout 

ponížení Božího Syna k našemu povýšení. V Marii se nenarodila pouze nejvýše postavená 

žena, ale i nejpokornější služebnice. V tom je obrazem svého Syna, jímž byla "předem 

vykoupena", vzhledem k uskutečňování spásy. Podle plánu nebylo možné Boží vtělení do 

bytosti poznamenané hříchem, proto přednostní milost z přibližující se Kristovy oběti. A proto 

je v pravdě nazývaná "Jitřenkou spásy" a od anděla již před početím Ježíše milostiplná. 

K oslavení Mariina narození není nutné připomínat celou její velikost, ale při vědomí jejího 

významu je vhodné a žádoucí přijít k ní jako gratulanti. 

To znamená především tři věci: udělat si pro ni čas, snažit se jí udělat radost a hovořit s ní - 

což představuje nejen k ní promluvit, ale také ji vyslechnout. Jsme pro ni drahými dětmi, které 

touží dovést k úplnému a věčnému sjednocení s Bohem. Tato nabídka cesty je jejím 

hostitelským dárkem pro všechny, kteří si v tento den na ni udělají čas a mají v srdci touhu po 

spáse. 

Panna Maria si nejen přeje, ale ve svých zjeveních přímo prosí, abychom svůj život stavěli 

na modlitbě, na modlitbě otevřeného srdce, díky které naše duše budou co nejčastěji v Boží 

blízkosti. Vybízí nás k modlitbě na její úmysly (z těchto modliteb je ta nejlepší kytice k jejím 

narozeninám), "abychom tak svými modlitbami zastavili satanův plán s touto zemí, která je 

každý den stále dál od Boha a na místo Boha dává sebe a ničí vše, co je krásné a dobré v duších 

každého z nás." A dodává: "Proto vyzbrojte se modlitbou a půstem, abyste si tak byli vědomi, 

jak vás Bůh miluje, a plňte Boží vůli." (Poselství - Medžugorje 25.10.2008). 

Slavme Mariino narození s radostí a čistým srdcem! Jak se hodí na její gratulanty a jak 

přísluší Božím dětem. 

 

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, jejímž 

narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze 

Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a 

kraluje po všechny věky věků. Amen (závěrečná modlitba z breviáře) 

Zdroj: www.catholica.cz 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

6.9. 23. v mezidobí Iz 35,4-7a Jak 2,1-5 Mk 7,31-37 

13.9. 24. v mezidobí Iz 50,5-9a Jak 2,14-18 Mk 8,27-35 

20.9. 25. v mezidobí Mdr 2,12a.17-20 Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37 

27.9. 26. v mezidobí Nm 11,25-29 Jak 5,1-6 Mk 9,38-43.45.47-48 
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113. ČÍSLO                                  Září 2015 

 

 

Drazí věřící,  

 

letní horka prázdninových měsíců se začínají stávat matnou vzpomínkou. Červenec a srpen 

utekl jako voda a nastává okamžik nového začátku. Jako každý přelom nám dává začátek 

školního roku také možnost krátkého zastavení. Je to chvíle, kdy bychom měli, a také chceme, 

poděkovat Bohu za vše dobré, co jsme spolu s Ním prožili během prázdnin. Poprosit o 

prominutí za své nedostatky a možná i nějaké promarněné chvíle.  

Také je to chvíle prosby o Boží požehnání pro nadcházející školní rok. V první řadě 

požehnání pro naše děti a učitele, ale také pro všechny, kteří jsou zapojeni do výchovy 

budoucích generací. Tedy požehnání, které se týká každého z nás, neboť každý máme 

odpovědnost za budoucnost našeho národa, i kdyby se jednalo jen o naši modlitbu a oběti. 

Měsíc září se pro nás může stát nejen začátkem školního roku, a to se nemusí týkat 

každého z nás příliš osobně, ale také začátkem nového vztahu s Bohem, a to už se dotýká 

každého z nás, a to velmi osobně. Je to chvíle plná Boží milosti, abychom začali znovu a 

intenzivněji prožívat svůj vnitřní život. Život, který pod zdánlivou banalitou všedních dní 

skrývá cosi Božského. A naším úkolem je to Božské objevit pomocí lásky, která nám byla dána 

do srdcí. 

 

 

 

K objevení svatosti každého dne Vám žehná + P. Pavel. 

 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 

 

Bohoslužby v Chomutově během měsíce září budou takto: 

  Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.  

        ST, PÁ v 18.00 hod.     

        NE v 8 hod. a v 10 hod. 

 

  Sv. Barbora:  ÚT v 17.00 hod. 

       NE v 18.00 hod. 

 

Droužkovice:  NE v 11.15 hod.       Údlice:  ČT v 17.00 hod.  a v NE v 8.30 hod. 

 

 

 V pondělí 31.8. bude mše sv. v 18.00 hod. v děkanském kostele obětována za 

vyprošení si Božího požehnání do nového školního roku.  

 Ve čtvrtek 3.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotou 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V sobotu 5. 9. ve 14.00 hod. bude zároveň také znovuotevření kostela v Otvicích za účasti 

otce biskupa Mons. Jana Baxanta. Přijměte srdečné pozvání jirkovské farnosti. 

 V neděli 6.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 

 V pondělí 7.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 V pátek 11.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním 

roce. 

V sobotou 12.9. 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 neděli 13.9. v 8.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže. Všichni 

jste srdečně zváni na tuto pouť. 

 V neděli 13.9. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova. 

 

 

 Ve čtvrtek 17.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 18.9. v 19 hod. je setkání ekonomické rady farnosti. 

V sobotu 19.9. ve 14.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše. 

Všichni jste srdečně zváni na tuto první poutní mši sv. po dlouhých letech. 

 

 

 V pondělí 21.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 24.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.  

 V pátek 25.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

 V sobotu 26.9. od 13.30 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste 

srdečně zváni.  

 

V pondělí 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 15.00 hod. 

 

 Ve čtvrtek 1.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 3.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. a 

mší svatou v 10.30 hod. 

 V neděli 4.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 21. září 2015. Prosíme přihlaste své 

děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, 

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

 

    PO  16.00 hod.   5. - 7. třída ZŠ 

    ÚT  16.15 hod.        1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.15 hod.   8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci doladí se čas! 

 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH 

STRÁNKÁCH 

 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – VZÁJEMNÉ SPOJENÍ ČLENŮ CÍRKVE 

 

Církev, tajemné Tělo Kristovo jehož On je hlavou a my jeho údy, se skládá, jak víme, ze tří 

částí – Církev putující (někdy také bojující), tedy tu na Zemi, Církev trpící (duše v očistci) a 

Církev oslavenou, tedy ti, kdo již dosáhli cíle v Nebeském království. Tyto tři části jsou spolu 

spojeny a vzájemně si mohou pomáhat. Potvrzuje to také nauka o odpustcích.  

4. Z důvodu tajemného a blahodárného Božího rozhodnutí panuje mezi lidmi určité 

nadpřirozené spojení, takže hřích jednoho škodí ostatním, a svatost jednoho jim přináší 

dobrodiní. Tímto způsobem si pak křesťané vzájemně poskytují pomoc při dosahování 

nadpřirozeného cíle. Jeden příklad tohoto spojení je patrný na samotném Adamovi, jehož hřích 

přechází „plozením“ na všechny lidi. Ovšem dokonalejším principem, základem a příkladem 

tohoto spojení je samotný Kristus, ke společenství s nímž nás Bůh povolal.  

8. ... Když pak věřící nabízejí odpustky jako přímluvu za zemřelé, pěstují tak vynikajícím 

způsobem lásku, a zatímco pozdvihují mysl k nebi, uvádějí zároveň věci tohoto světa do 

moudřejšího pořádku…  

K tomu Pavel VI. v Sacrosancta Portiunculae uvádí: „Odpustek udělovaný církví 

kajícníkům je projevem onoho podivuhodného společenství svatých, které jediným poutem 

Kristovy lásky tajemně spojuje blahoslavenou Pannu Marii a komunitu věřících, kteří buď již 

vítězně odešli do nebe, nebo přebývají v očistci, nebo putují po této zemi.“ 

9. ...Kromě toho užívání odpustků vypovídá o tom, jak hluboce jsme navzájem v Kristu 

spojeni a jak nadpřirozený život každého z nás může prospívat těm druhým k tomu, aby i oni 

mohli snadněji docházet hlubšího sjednocení s Otcem. Užívání odpustků tedy účinně 

povzbuzuje k lásce a vede k jejímu jedinečnému projevování, když věřící poskytuje pomoc těm 

bratřím, kteří zesnuli v Kristu.  


