
sepsat vše, co uvidí a uslyší. Její vize se týkaly teologie, přírody, lékařství i psychologie. Z 

tohoto výčtu je patrná velká všestrannost a vzhledem k významu v tehdejší době i velikost daru 

od Boha a jeho užívání. Hned prvního jejího spisu "Scivias" použil papež Eugenius III. na 

církevním sněmu v Trevíru, zřejmě před jeho dokončením. (Do schváleného spisu napsal slova: 

"Zachovej ve svém srdci vzácnou milost, kterou ti udělil Bůh, a zvěstuj dále, co Duch tobě 

vnukne.") Další spis se stal učební pomůckou na lékařské škole v Montpellier. Její recepty se 

využívají dodnes.  

Podstatné na mystickém daru od Boha, který Hildegarda obdržela, je to, že ho dostala ke 

službě druhým. Ji samotnou můžeme vidět jako dar od Boha a na jejím životě si připomenout, 

že i každý z nás dostává od Boha milosti a dary ke službě, - jako hřivny co nesmí zůstat ležet 

ladem, nechceme-li o ně přijít (viz Mt 25,14-30).  

V r. 1147 přešla Hildegarda do kláštera u Bingenu, který založila na hoře sv. Ruperta. Stala 

se rádkyní vznešených i chudých. Teodor Schnitzler ji nazval "Největší ženou Německa." - 

hlavní důvod lze objevit v jejím úsilí o život podle Boží vůle. 

Při smrti Hildegardy se na nebi rozsvítil jasný světelný kříž jako znamení, že byla přijata 

Ježíšem do jeho království. Podle kronikářů Gottfrieda a Theodericha to bylo za nedělního 

úsvitu, kdy se objevily dvě duhy zářivých barev. Jedna se klenula od severu k jihu, druhá od 

východu k západu. V jejich průsečíku zářilo jasné světlo ve tvaru měsíce. V něm byl vidět rudě 

zářící kříž, který rostl až do nesmírné velikosti. Byl obklopen barevnými kruhy, ve kterých se 

vytvářely rudě se třpytící kříže s vlastními kruhy. Rozšířily se po obloze východním směrem, 

jakoby se skláněly k domu svaté panny a halily horu do zářícího světla.  

Ač se uvádí, že Hildegarda nebyla oficiálně svatořečena, připomíná se, že v 15. století byla 

zapsána do Římského martyrologia se schválením úcty v německých diecézích. Její ostatky 

byly uloženy v Eibingenu do svatyně. Tyto skutečnosti opravňují k užívání titulu svatá a nové 

Římské martyrologium z r. 2001 před jejím jménem slovo svatá také uvádí. 

Bože, Ty jsi udělil svaté Hildegardě mnoho moudrostí. Pomoz nám, abychom na její 

přímluvu zde na zemi poznali svou cestu a jako ona svým životem směřovali do nebeského 

domova. 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 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

     4.9. 23. v mezidobí Mdr 9,13-18 Flm 9b-10.12-17 Lk 14,25-33 

11.9 24. v mezidobí Ex 32,7-11.13-14 1Tim 1,12-17 Lk 15,1-32 

18.9 25. v mezidobí Am 8,4-7 1Tim 2,1-8 Lk 16,1-13  

25.9 26. v mezidobí Am 6,1a.4-7 1Tim 6,11-16 Lk 16,19-31 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojlístek  
oodd  PPaannnnyy   MMaarr iiee   

NNaanneebbeevvzzaattéé   

  
Vydává Římskokatolické děkanství v Chomutově 

Nám. 1. Máje 2, Chomutov 430 01 

tel.: 474651396 

e-mail: dvojlistek.chomutov@seznam.cz 

web: www.farnostchomutov.cz 

123. ČÍSLO                                     Září  2016 

Drazí bratři a sestry, 

 

jak rychle prázdniny začaly, tak také rychle, nebo možná ještě rychleji, skončily. 

Možná jsme nebyli tak rychlí jako Eliud Kipchoge, ale doufám, že ve svém letním maratonu 

jsme doběhli na to místo, které pro nás Pán připravil. Je třeba se vydýchat, abychom se mohli 

znovu pořádně nadechnout. Úkoly, které na nás již netrpělivě čekají, jsou delší než oněch 

pouhých 42,195 km.  

Pro naše děti jsou úkoly celkem zřejmé, jsou velmi ovlivněny sedmým měsícem (před 

reformou kalendáře). Možná, že starší si oddechli, že nemusejí na stará kolena do školních ale 

jen kostelních lavic, ale zdání trochu klame. Všichni víme, že se učíme celý život. Někteří 

podle hesla “neuč se, život tě naučí”. Jaké kontury však mají naše vědomosti v tom 

nejdůležitějším? Jsou to mlhavé obrysy za podzimní mlhy? Jaká osoba vystupuje z této mlhy? 

Známe ji? Nebo je to pro nás někdo neznámý, kterého necháme projít? Toužíme opakovat slova 

učedníků: “Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil?” Náš den se opravdu již 

nachýlil a opravdu se připozdívá.  

Co učiníme, aby znovu a jasněji zazářilo světlo víry? Nezapomínejme, že se nejedná o 

možnost. Vyhýbejme se postoji “když to vyjde”. Takhle to totiž nikdy nevyjde. Nedělejme ze 

sebe mimořádné osobnosti, které mají mimořádný nárok na mimořádný Boží zákrok. 

Nedělejme ze sebe vetší hlupáky, než jsme (ti chytří mi jistě prominou). Nečekejme na 

důstojnou šedou. Barva vlasů v této otázce přece nic neřeší. Nedělejme ze sebe pecivály. Raději 

z té pece rychle slezme a sedněme si na kouzelnou stoličku (tj. pilně studujme, pozn. redakce). 

To kouzlo je samozřejmě náročné, ale dělá úplné zázraky. (Poznámka pro rychlonožky: vaše 

rychlost je jen druhá strana mince zvané pigritia-lenost.) 

Možná mi namítnete: Dobře, rozložil jsem a znovu jsem složil svůj žebříček. Uznal 

jsem, že s tím právem a povinností je třeba něco udělat. Ze 168 hodin jsem jich pár vyčlenil na 

získání znalosti Boží nauky. Posadil jsem se dokonce na tu tvou stoličku. Ale jakou knihu si 

mám vzít, jakou mám otevřít? A já Vám odpovídám: výborně (úsměv), je pravda, že není čas na 
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to číst dobré věci, musíme číst ty velmi dobré. A také je pravda, že těch velmi dobrých je celé 

řada, a tak je nutné se poradit. (Poznámka pro ty rychlonožky, které si vyběhaly tituly před a 

po: je třeba slétnout z akademických výšin a ponížit se. Já vím, přistání bolí. Ale jinak to nejde. 

Buďte k sobě upřímní.) 

Pokud se nechcete radit při duchovním vedení (další důvod nějaké mít), je možnost 

rovnou v naší farní knihovně. Jak jste si již všichni jistě všimli, je otevřena po nedělní mši svaté 

(tedy v 9:00 a 11:00). Knihovnice nebo nějaká duchovní osoba vám ráda pomůže s výběrem 

toho pravého ořechového (rodová i druhová nabídka je široká). 

Opakuji, nejedná se o možnost, ale právo a povinnost (práva se můžete zříci, 

povinnosti nikoliv), viz CIC kán. 229: Aby laici mohli podle křesťanské nauky žít a ji hlásat a, 

je-li třeba, i hájit a také se účastnit apoštolátu, mají povinnost a právo získat znalost této 

nauky, podle jejich vlastních schopností a postavení. Rádi Vám podle vašich schopností a 

postavení pomůžeme. A jedna z možností jak, je právě knihovna. Už teď je dobrá a bude ještě 

lepší, takže se máte na co těšit. Další novinkou, která se připravuje a měla by začít od října, 

jsou “Hovory o víře” (zatím pracovní název). Svých povinností se nelekejte, užívejte si svých 

práv! 

 

K plodnému naplnění vašich práv Vám žehná + Pavel. 

 
 

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. 

 

 Ve čtvrtek 1.9. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 

 V pátek 2.9. budeme při mši sv. v 18.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o 

Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i 

vyučující.  

 V sobotu 3.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 4.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 5.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 V pátek 9.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním 

roce. 

V sobotou 10.9. 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 11.9. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova. 

 

 Ve čtvrtek 15.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 17.9. od 12.00 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste 

srdečně zváni.  
 

V neděli 18.9. v 10.00 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť. 

 V pondělí 19.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 22.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.  

 V pátek 23.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 24.9. ve 14.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. 

Matouše. Všichni jste srdečně zváni na tuto poutní mši sv.  

 

 

Ve středu 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. 

 

 V sobotu 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 2.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 26. září 2016. 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  

 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH 

STRÁNKÁCH 
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SV. HILDEGARDA 

Tato patronka přírodovědců, filologů a esperantistů pocházela z německého Bermersheim. 

Narodila se 16.9.1098 v Porýní – Hesensku. Rodiče ji už před narozením zaslíbili Bohu. Od 

dětství ji provázela mystická vidění a v osmi letech byla svěřena do výchovy benediktinek v 

klášteře v Disibodensbergu. Zde se r. 1136 stala abatyší.  

Mystické zážitky, které ovlivňovaly její poznání i život, mívala během dne za plného 

vědomí při činnosti všech smyslů jako světlo poznání z jejího nitra. Přitom často šlo i o 

prorocká vidění, která, jak sama řekla, měla pouze ve své duši. V dalším popisu o nich uvedla:  

"Vidím tyto věci ve dne i v noci a jsem při tom vzhůru. Vidím je i slyším zároveň a hned jim 

porozumím. Nejsem vizí poučována a slova nezní jako z lidských úst, nýbrž jsou jako jiskřivý 

plamen v nejčistším vzduchu a pohybují se jako oblak." V roce 1141 dostala od Boha příkaz  


