
Součástí úcty má být i přijímání eucharistického Kristova Těla a adorace o prvních pátcích. 

Již za 9 po sobě jdoucích 1. pátků (včetně svátosti smíření) nabízí milost pokání při umírání, že 

lidé nezemřou bez přijetí svatých svátostí. Pro ctitele tohoto Srdce dal roku 1685 Markétě 12 

přislíbení, která jsou podmíněna nejen uvedenou úctou, ale i úsilím žít podle evangelia, 

zejména podle osmi blahoslavenství. 

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu. 

2. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno, dám ducha jednoty, aby žily v pokoji a míru.  

3. Trpícím bude mé Srdce útěchou.  

4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti.  

5. Všem poskytnu skrze tuto pobožnost pomoc a požehnání při každé činnosti konané s 

láskou.  

6. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.  

7. Duše vlažné se stanou horlivými.  

8. Horliví dosáhnou brzy dokonalosti.  

9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.  

10. Těm, kteří ve vroucí zbožnosti pracují na spáse duší, dám milost, že budou obracet i 

nejzatvrzelejší hříšníky.  

11. Šiřitelé úcty k mému Nejsvětějšímu Srdci zůstanou v něm zapsáni.  

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek přistoupí ke sv. přijímání, dám milost 

vytrvání a šťastnou smrt po přijetí svatých svátostí. Mé Srdce jim bude bezpečným 

útočištěm v posledních chvílích života. 

Z různých zdrojů sestavil P. Alois 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

5.6. 10. v mezidobí 1Kral 17,17-24 Gal 1,11-19 Lk 7,11-17 

12.6.. 11. v mezidobí 2Sam 12,7-10.13 Gal 2,16.19-21 Lk 7,36-8,3 

19.6. 12. v mezidobí Zach 12,10-11 Gal 3,26-29 Lk 9,18-24 

26.6.. 13. v mezidobí 1Kral 19,16b.19-21 Gal 5,1.13-18 Lk 9,51-62 

 

 

Pane Ježíši Kriste, 

ty jsi nám lidem daroval své Srdce. 

Tvé nitro je láska, 

jasně zářící a hřejivá 

jako planoucí oheň. 

Pomoz mi, 

abych této lásce neustále věřil, 

právě tehdy, 

když jsem unavený, vyčerpaný, 

osamělý a sklíčený. 

Ať tvůj oheň 

pronikne také mé nitro – 

abych se stal člověkem lásky 

a svědčil o ní druhým lidem.  

Amen. 
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Drazí bratři a sestry, 

v uplynulém měsíci jsme společně prožili některé důležité slavnosti. Jejich důležitost není 

dána ani tak jejich liturgicky velkolepým slavením, ale především jejich důležitostí pro náš 

každodenní život. Prožili jsme slavnost Těla a krve Páně s následným procesím, abychom 

vydali veřejné svědectví naší víry a úcty k Nejsvětější svátosti, tedy abychom vyznali svou 

lásku k Ježíši Kristu, který je v eucharistii skutečně a podstatně přítomen. Protože je eucharistie 

zdrojem a vrcholem našeho vnitřního života, nechceme se spokojit s jediným dnem, a tak 

můžeme prožít oktáv Božího Těla. V některých krajích se slaví veřejně, kdy se konají v Božích 

chrámech každý den slavnostní adorace. Nic nám však nebrání, abychom každý sám osobně se 

pokusili dobře prožít tento týden a prohloubit naši lásku k Ježíši v eucharistii. 

Pokud učiníme pár kroků do minulosti, vzpomeneme si na Slavnost Nejsvětější Trojice. Při 

přijímání si zvlášť můžeme vzpomenout na teologickou pravdu, že kde je jedna z Božích osob, 

je přítomen celý Bůh, a tedy i další dvě Boží osoby. Přijímáme-li tedy Ježíše ve svátosti oltářní, 

přijímáme i Otce a Ducha. Celá Nejsvětější Trojice je přítomna v duši, která je ve stavu milosti. 

Co nám brání, abychom častěji přijímali eucharistii a častěji přicházeli ke svátosti smíření? Bůh 

chce přebývat v naší duši! 

Ale je ještě jedna slavnost, která ve své podstatě tvoří základ našeho duchovního života, 

ano - vraťme se ještě o kus dál a nalezneme v hlubinách své paměti slavnost Seslání Ducha 

svatého. Zosobněná láska mezi Otcem a Synem je Láska, která na nás byla seslána v den 

našeho křtu a o kterou máme pečovat nejen jeden den v roce. Těch dnů má být 365 (Letos jsme 

měli tu milost, že to je o den více: rovnou 366). Nechme nyní promlouvat text sv. Františka 

Saleského: 

Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou 

svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž 

zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje 

sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v 

Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen 

neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou 

hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky. 

http://www.farnostchomutov.cz/


Neboť za prvé moudrost není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a 

dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh. Za druhé rozumnost není ničím jiným než láskou, 

která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a 

mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto 

výšin a poznávala jej také v jeho tvorech. Za třetí vědění naproti tomu není nic jiného než tatáž 

láska, která naši pozornost zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím 

došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu. Za čtvrté rada je také 

láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a způsobilejšími ve 

volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit. Za páté síla je láska, jež povzbuzuje a pobízí 

srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat. Za šesté zbožnost je láska, jež nám 

ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům, které se líbí Bohu, našemu 

Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou. Za sedmé a za poslední bázeň není ničím jiným než 

láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím, co se nelíbí božské 

vznešenosti, a vyhýbat se tomu. 

Nenechme ležet 364 dní v roce tyto dary v naší duši ladem. Duch svatý je stále aktivní. 

Nalezne však probuzené taká naše srdce, nebo usínáme v našem měšťáckém pohodlí? Toužíme, 

prahneme po této životadárné vodě, nebo se spokojíme se svou rozpukanou cisternou světských 

rozkoší? Jsme naplnění Duchem, nebo sami sebou? Jsme hluší ve vřavě rádoby informací, nebo 

se snažíme o usebranost, abychom dokázali vnímat vanutí Ducha? Duch je dar, ale i dar 

můžeme svým životem odmítat. Nechme se prostoupit, proniknout, naplnit, přetvořit touto Boží 

láskou, neboť z lásky, v lásce a pro lásku jsme byli stvořeni. 

K životu v radosti Lásky, vám žehná + Pavel.    
 

STANE SE 

 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

 

 V pondělí 30.5. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 4.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 4.6. ve 14.30 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první sv. 

zpověď. 

V sobotu 4.6. v 17.00 hod. oslavíme Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve 

Voděradech. Všichni jste srdečně zváni! 

 

 V neděli 5.6. při mši sv. v 10 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. 

 V neděli 5.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V neděli 5.6. v 16 hod. bude v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově 

slavnostní koncert na nově zrestaurované varhany. Všichni jste srdečně zváni! 

 

 Ve čtvrtek 9.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 10.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku. 

 V pátek 10.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 11.6. v 7.15 hod. jste zváni na duchovní obnovu farnosti – REKOLEKCI.  

Povede ji P. Mgr. Petr Fiala, vojenský kaplan, téma: BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ. 

Rekolekce začíná mší sv. a pokračuje na faře snídaní a přednáškami. 

 V neděli 12.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně. 

 

 V pondělí 13.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 16.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 18.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově při příležitosti 

ORELSKÉ POUTI. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!! 

 

V sobotu 25.6. v 10.00 hod. bude POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. PETRA A PAVLA V 

BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni! 

 

V neděli 26.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na 

zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče  Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 Ve středu 29.6. v 18.00 hod. o Slavnosti sv. Petra a Pavla  poděkujeme mší svatou v 

děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok. Všichni jste zváni, zvláště 

naši školáci s rodiči a učitelé. 

 V sobotu 2.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.  

 

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO 

Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. To jistě, milí farníci, všichni 

velmi dobře víme. Ale prožíváme jej tak? Nejsvětější Srdce Ježíšovo je nádherná slavnost, 

která letos připadá na pátek 3. června a určitě stojí za to se na ni připravit.  

Milující srdce – je otevřené, zraněné trním našich vin. Nezaslouží si naši vděčnost? Naši 

touhu projevovat mu lásku? Naše rozhodnutí čerpat z něj sílu, kterou jen u něj můžeme získat? 

A pak podle něj také žít.  

Srdce je symbolem našeho nitra, symbolem lásky. Naše láska i duše potřebují být živeny, 

ale svět je nenasytí. Ten živí jen naše ego a tělesné touhy, abychom v nich viděli náhradu za 

duši a lásku. Jejich ovládáním nás ten, který světu vládne, jako Adama a Evu chce zmást a 

odloučením od Pravdy zničit. 

Přijmout víru znamená osvobodit se od Zlého a žít pro Dobro, přijmout osvobozující lásku 

Božského Srdce, Trojjediného Boha, dokázanou v Ježíšově kříži a z pramenů vytrysklých z 

jeho Srdce přijmout milost znamenající život. 

Ježíš je „cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6) Účastí na této slavnosti mu chceme poděkovat za 

vše, čím pro nás je a k čemu všemu se pro nás jeho Srdce odhodlalo. Vděčnost znamená 

opětování lásky podle její velikosti silou, kterou jsme schopni. Opět se dostáváme k tomu, že i 

té vděčnosti jsme schopni jen v síle Ježíšovi lásky. Žít z ní znamená v ní i růst. Tak jako láska 

roste láskou, i milostí přibývá tím víc, čím více s nimi spolupracujeme. 

Tato slavnost je svátkem Lásky i výzvou k otevření vlastního srdce k přijetí milosti, aby 

toužilo připodobnit se Ježíšovu Srdci. Bůh nás miloval věčnou láskou a otevřel nám v Srdci 

svého Syna pramen milosti a slitování. K tomu nesmíme zůstat lhostejní. 

Pán Ježíš si v roce 1674 postěžoval řeholní sestře Markétě Marii Alacoque: „Je velmi 

mnoho těch, kteří mně odplácí nevděkem a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost k 

uctění mého Srdce.“ 

Markéta viděla Božské Srdce v oslňujícím lesku ovinuté trním a přizdobené křížem. Ježíš jí 

ukázal na toto své Srdce, aby k němu hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu v jeho církvi.  


