
proroctvími. Fatima ležící ve střední části západního Portugalska nás přivítala klidnou 

atmosférou, přestože i zde bylo vidět, že většina uliček dříve chudých domků se teď změnila 

v obchodní pasáže s čímkoli, na co se dá nalepit obrázek Panny Marie…  

Během první světové války se tu v roce 1917 třem malým dětem, které pásly dobytek, zjevila 

Panna Maria. Podle svědectví dětí stála Panna Maria nad dubem zalitá sluneční září. 

Předpověděla konec války a pomoc všem, kteří se k ní obrátí v modlitbách. Zjevení 

pokračovala až do října, vždy třináctého v měsíci. Maria vedla děti k lásce a oběti za hříšníky 

a k modlitbě – zvláště růžence. Opakovaně zdůrazňovala, že růženec je klíčem k osobnímu 

pokoji i světovému míru. Děti se mnoho postily a modlily za hříšníky, snad o to více, že jim 

bylo ukázáno peklo. Lucie pak ve svých vzpomínkách píše, že by umřela hrůzou, kdyby jim 

Panna Maria neslíbila, že si je vezme do nebe. Právě nahlédnutí do míst zatracení bylo 

součástí prvního ze tří tajemství, která Maria svěřila dětem. Druhé tajemství předpovídalo 

druhou světovou válku, pokud se lidstvo neobrátí, až příliš jasně se slova zjevení shodují 

s realitou: „Válka se chýlí ke konci: jestliže ale lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne ještě 

horší válka během pontifikátu papeže Pia XI. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, 

vězte, že je to velké znamení od Boha, že se chystá ztrestat svět za jeho zločiny skrze válku, 

hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce. Aby se to nestalo, přeji si zasvětit Rusko 

mému Neposkvrněnému Srdci, a konat kající svaté přijímaní každou první sobotu v měsíci. 

Jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane tam mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho 

bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobro bude týráno, Svatý 

otec bude velmi trpět, mnohé národy budou vyhubeny. Nakonec ale mé Neposkvrněné Srdce 

zvítězí.“ A konečně dlouho skrývané třetí tajemství bylo zjevně předpovědí atentátu na 

papeže Jana Pavla II., který byl velkým ctitelem Panny Marie Fatimské.  

Fatima je podobně jako Lurdy místem víry a uzdravení. Lidé tu po kolenou chodí prosit 

k místu zjevení Panny Marie za vyslyšení jejich tužeb. Kamenná dlažba je od kolen poutníků 

vyhlazená do zrcadlového lesku a obrovské nádvoří před bazilikou samo mluví o četnosti 

davů přicházejících k Marii. Tento večer zde ale byl klid a nic nás nerušilo při večerní 

modlitbě růžence právě na místě, kde jej Panna Maria tolik zdůrazňovala.  

       pokračování příště, Mája 

 

PIUS XI. O RŮŽENCI PANNY MARIE 

Mezi různými modlitbami, jimiž se s užitkem utíkáme k Panně a Matce Boží, jak všichni 

věřící vědí, zvláštní a význačné místo zaujímá růženec Panny Marie. Tuto modlitbu, již 

někteří nazývají „Žaltářem Panny Marie“ nebo „Breviářem evangelia a křesťanského života“, 

náš předchůdce blahé paměti Lev XIII. živě popisuje a vřele doporučuje: „Podivuhodný 

věnec uvitý z andělského pozdravu, rozčleněný modlitbou Páně, spojený povinným 

rozjímáním, tvoří tak vynikající způsob modlitby – a jest velmi užitečný zvláště k dosažení 

věčného života“ (Acta Leonis, 1898, vol. XVIII, pp. 154, 155). 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

14. 10.  28. v mezidobí  Mdr 7,7-11  Zid 4,12-13  Mk 10,17-30 

21. 10. 29. v mezidobí  Iz 53,10-11 Zid 4,14-16 Mk 10,35-45 

28. 10.  30. v mezidobí  Jer 31,7-9  Zid 5,1-6  Mk 10,46-52  

  4. 11.  31. v mezidobí  Dt 6,2-6 Zid 7,23-28 Mk 12,28b-34  

Dvojlístek  
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Milí čtenáři.  

Prožíváme sice měsíc Panny Marie, měsíc posvátného růžence, ale úvodu Dvojlístku se 

dnes budeme zabývat trochu něčím jiným. Takovou největší událostí těchto dní bude 

blahořečení čtrnácti františkánských mučedníků. Nestává se tak často, aby v naší zemi byli 

vyhlášeni noví blahoslavení a byli povýšeni na oltář k úctě celého národa a církve. Proto se 

podívejme alespoň v krátkosti na historické údaje.  

Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny 

Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských národů - Itálie, 

Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili však již nějaký čas na našem území – přišli 

do Prahy z Brna a Olomouce – a ovládali téměř všichni češtinu. 

Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s 

katolickým vojskem. Na masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla pražská 

lůza a bratry bez milosti pobila. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na svých místech, až 

v sobotu byli pohřbeni v křížové chodbě kláštera a později v kapli sv. Michala. 

Již krátce po jejich smrti začala být jejich památka slavena pravidelně nějakou formou 

pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení 

byl znovu zahájen ve 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem a 

obnoven byl až po roce 1989. Nyní bude čtrnáct pražských mučedníků blahořečeno dne 13. 

října 2012, při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Program v 

katedrále začíná od 9 hodin, mše svatá začíná v 10 hodin. 

Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří 

před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, 

střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také 

budou moci věřící dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní 

pouti každého člověka. Nechme se tedy pozvat na 13. října, kdy v katedrále sv. Víta v Praze 

proběhne v 10 hodin při mši svaté blahořečení anebo na 14. října, také v 10 hodin, tentokrát 

do kostela Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí, kde proběhne slavná děkovná mše 

svatá. 



Druhou velkou událostí tohoto měsíce bude vyhlášení roku víry, který vyhlásí papež 

Benedikt XVI. Napsal k tomu také svůj dopis „Porta Fidei“ (Brána víry), z něhož vyjímáme 

tyto části:  

„Již od samého začátku své služby jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti 

znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s Kristem. 

V homilii během mše svaté při zahájení svého pontifikátu jsem řekl: „Celá církev a pastýři v 

ní se musí jako Kristus vydat na cestu, aby vyvedli lidi z pouště na místo života, k přátelství s 

Božím Synem, k tomu, který dává život, a to život v plnosti.“ Často se stává, že křesťané mají 

větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o 

samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už tento předpoklad nejen 

že není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo patrné jednotící tkanivo 

kultury, obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných ctností. Dnes se však 

zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není. Důvodem je hluboká krize víry, která 

postihla množství lidí. … Ve světle všech těchto skutečností jsem se rozhodl vyhlásit Rok víry, 

píše dál papež Benedikt XVI. Začne 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení 

II. vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013….  Kéž 

tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s 

níž můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné a trvalé lásky. Kéž se na všech naplní 

slova svatého apoštola Petra, která představují konečný pohled na víru: „A proto budete 

potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se 

vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak 

zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v 

něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až 

dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.“ 

Nechme se tedy pozvat i k hlubšímu prožívání své víry a sledujme všechny aktivity, které 

budou v tomto, víře zasvěceném roce, k tomuto tématu uskutečněny.  

A na závěr, jak už bylo řečeno shora, nezapomeňme přijmout pozvání, Panny Marie k 

modlitbě růžence, který je sám o sobě takovým malým katechizmem a velkým darem k 

prohloubení víry. Kéž se tato praktická modlitba přenese nakonec i do dalších dní a měsíců a 

let našeho života, abychom s ní vybojovali své soukromé boje na poli duchovním, ale i boje 

druhých, a kéž nezapomínáme na to, že upřímná modlitba růžence, jak říká jeden kněz, může 

docela dobře obrátit celý svět nebo k jeho obrácení může významně přispět. 

Krásné dny podzimu přeje P. Radim 

 

STANE SE 
 

 V neděli 7.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 Ve čtvrtek 11.10.  v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat příp. s dětmi.  

 V pátek 12.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V neděli 14.10. ve 14.00 hod. bude mše sv.  v Březně. 

 

 V pondělí  15.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 18.10.  v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 19.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 19.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

 V pátek 26.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V pondělí  29.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 1.11. o Slavnosti všech svatých bude v děkanském kostele mše sv. také v 

18.00 hod. 

V pátek  2.11. v 15.00 hod. bude na hřbitově v Chomutově dušičková pobožnost. 

 V pátek 2.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V sobotu 3.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 4.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V neděli  4.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta 

s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. 

Floriána. Všichni jste srdečně zváni. 
 

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči 

našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě 

plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí 

svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva 

hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro 

zemřelé za splnění tří obvykl. podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a 

vyznání víry.) 
 

Výuka náboženství probíhá na děkanství v těchto dnech: 

PO 15.30 hod. 5. - 7. třída ZŠ 

ÚT 16.15 hod. 1. - 4. třída ZŠ 

ST 16.30 hod. 8. a 9. třída ZŠ a SŠ  

CESTA DO ŠPANĚLSKA – ZÁŽITKY POUTNICE (13. ČÁST) 

Den devátý – první část: pondělí 22. 8. 2011 (Avila – Salamanca – Fatima) 

Po dlouhém nočním hledání místa ke spánku jsme se ráno probudili v místním parčíku do 

deštivého dne. V myslích nám z noci matně utkvěly nádherné osvětlené hradby kolem města, 

které vypadalo jak jednolitá pevnost. Nyní jsme je viděli v celé jejich kráse – dokonale 

zachovalé, mohutné a impozantní kamenné zdi s cimbuřím i půlkruhovými baštami a 

několika zdobenými branami. To vše v délce přes 2,5 kilometru prý v 11. století vzniklo za 

pouhých 9 let. Za nádhernými hradbami se kupí nespočet kamenných domků a domů i 

chrámů a věží. Avila je tedy jistě právem nazývána „město kamenů a svatých“. 

„Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v 

srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.“ To jsou slova světice z 16. století Terezie z Avily 

(Terezie od Ježíše), jejíž klášter jsme také navštívili. Terezie od Ježíše je první ze tří učitelek 

církve, je mystičkou a reformátorkou karmelitánského řádu. Její spisy jsou nám dodnes 

velkým přínosem v cestě k dokonalosti, zvláště pak zdůrazňovala modlitbu. Právě díky její 

žádosti je s Avilou spjatý i svatý Jan od Kříže, který se stal zpovědníkem zdejších karmelitek. 

Po procházce po nádherných hradbách jsme se vydali opět dále, do univerzitního města 

Salamanca. Již z dálky nás upoutala krásná katedrála, která z blízka vyloudila na tváři 

nejeden úsměv – na zdobeném vstupním portálu se totiž v kamenných řezbách mezi 

révovými ratolestmi vyjímá volek, novorozeně i kosmonaut! Inu novogotika má své 

vymoženosti. 

Další cíl dnešního dne byl až v sousedním státě Portugalsko, museli jsme tedy překonat 

400km, abychom dojeli do Mariánského poutního místa, které je spojeno s mnoha zázraky i  


