
Heslo Svatého otce Františka je převzato z homilií sv. Bedy Ctihodného, kněze (Hom. 21; 

CCL 122, 149-151), kde se v komentáři na úryvek Matoušova evangelia o povolání píše: 

„Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me“ 

(„Ježíš spatřil celníka, a když na něj pohlédl s láskou a vyvolil jej, řekl mu: Následuj mě“). 

Tato homilie se zabývá Božím milosrdenstvím a zaznívá v Liturgii hodin o svátku sv. 

Matouše. Tato skutečnost má zvláštní význam i pro život a duchovní pouť současného papeže. 

Právě o svátku sv. Matouše v roce 1953 totiž mladý Jorge Mario Bergoglio ve svých 17 letech 

zakusil ve svém životě zvláštním způsobem přítomnost milujícího Boha. Po zpovědi pocítil, že 

se jeho srdce dotkl Bůh, který do něj dal sestoupit svému milosrdenství a svým milujícím 

pohledem ho povolal k řeholnímu životu po příkladu sv. Ignáce z Loyoly. 

Když byl později Mons. Bergoglio jmenován biskupem, upomenul se na tuto příhodu, která 

stála u počátku jeho úplného odevzdání se Bohu v církvi, a rozhodl se, že si jako své životní 

heslo a program zvolí slova sv. Bedy miserando atque eligendo - ta se nyní objevují i na jeho 

papežském znaku.         tiskové středisko ČBK 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ V KATECHISMU 

Poslední Ježíšovo zjevení končí nezvratným (definitivním) vstupem jeho lidství do božské 

slávy, symbolizované oblakem a nebem, kde od té doby sedí po Boží pravici. (KKC 659) 

Nanebevstoupení zůstává úzce spojeno se sestoupením z nebe, které se uskutečnilo 

vtělením. Pouze ten, který "vyšel od Otce", se může k Otci navrátit: Kristus. "Nikdo 

nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka" (Jan 3,13). Lidstvo 

ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do "Otcova domu" (Jan 14,2), do Božího 

života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento přístup, "aby nám dal naději, 

že i my, jeho údy, budeme spojeni v téže slávě tam, kam nás předešel on, jako naše Hlava a 

jako Prvorozený.  (KKC 661) 

Ježíš Kristus, jediný kněz nové a věčné smlouvy, "nevešel do svatyně, zbudované lidskýma 

rukama,... ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha" (Žid 9,24). (KKC 

662) 

Ježíš Kristus, hlava církve, vstupuje před námi do slavného království Otce, abychom my, 

údy jeho Těla, žili v naději, že jednou s ním budeme na věky. (KKC 666) 

Oblak a světlo. Tyto dva symboly jsou při projevech Ducha svatého neoddělitelné. Již při 

Božích zjeveních ve Starém zákoně zjevuje oblak - někdy temný, jindy zářivý - živého Boha a 

spasitele, zahaluje přesažnost jeho slávy: Mojžíšovi na hoře Sinaj, ve stanu Setkání, a během 

putování pouští; Šalomounovi při posvěcení chrámu. Tyto předobrazy naplňuje Kristus v 

Duchu svatém. Ten totiž "sestupuje na Pannu Marii a zastíní ji", aby počala a porodila Ježíše. 

Na hoře Proměnění on přichází v oblaku, který zahalí Ježíše, Mojžíše a Eliáše, Petra, Jakuba a 

Jana, a "z oblaku" se ozývá hlas, který říká: "To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte" (Lk 

9,34-35). Konečně tentýž oblak zastře Ježíše pohledu učedníků v den nanebevstoupení a oblak 

ho zjeví jako Syna člověka v jeho slávě v den jeho příchodu. (KKC 697)  

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

5.5.  6. velikonoční Sk 15,1-2.22-29 Zj 21,10-14.22-23 Jan 14,23-29 

12.5. 7. velikonoční Sk 7,55-60 Zj 22,12-14.16-17.20 Jan 17,20-26 

19.5. Seslání Ducha Sv. Sk 2,1-11 1Kor 12,3b-7.12-13 Jan 20,19-23 

26.5.  Nejsvětější Trojice Pr 8,22-31 Rim 5,1-5 Jan 16,12-15 
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Milí čtenáři.  

Nový měsíc s sebou přináší nové téma pro náš duchovní život. Stále prožíváme dobu 

velikonoční, radujeme se z Kristova Vzkříšení, ale do těchto myšlenek nám zaznívá také slovo 

o Panně Marii, kterého se nám bude dostávat zvláště při májových pobožnostech a také o 

Mariánských svátcích a památkách - 8. května si připomeneme Pannu Marii Prostřednici všech 

milostí a na konci měsíce prožijeme svátek Navštívení Panny Marie. Vyjděme za jejím hlasem 

a dělejme, co nám radí. Nechme se k tomu inspirovat třeba textem kardinála Joachima 

Meissnera z knihy Meditace o Panně Marii.  

„Dávno uctívaným Mariiným obrazem je tzv. Hodegetria, „průvodkyně na cestě“. Je 

pojmenován podle byzantského kostela v Istanbulu, který stál na trase karavan. Než se vůdci 

karavan vydali na nebezpečnou službu průvodců pouští, předstoupili před tento mariánský 

obraz a vyprošovali si Boží požehnání. Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou rukou na 

něho ukazuje: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Udává směr cesty. Tato mariánská ikona je 

vlastně namalovanou prosbou: „Obrať, co jde špatně!“ Maria není cestou, cestou je sám 

Kristus, ale ona je znamením na cestě: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Ne to, co říkají media či 

píší noviny, dělejte, co vám říká v Písmu svatém, to je váš denní rozkaz. Maria tou cestou sama 

šla. Když ztratila Pána po pouti do Jeruzaléma, začala jej hledat a hledala tři dny. Když někdo 

ztratí Pána, musí jej začít hledat a musí hledat tři dny. Říkáme tomu duchovní cvičení. Maria 

nám nakonec zřetelně ukazuje, kde je možné Pána najít: v chrámu, kde uslyšela slova svého 

syna: „Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Kde najdeme Ježíše? 

Tam, kde jde o věc jeho Otce, v jeho chrámu. „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Maria je vůdkyní 

karavan Božího lidu na cestách tohoto světa. Stará katolická maxima zní „Servus Marie 

numquam perire. – Mariin služebník se nikdy neztratí,“ neboť Maria nám píše do kroniky směr 

cesty: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Všechny Mariiny cesty končí u Krista. Maria není cestou, 

ale velkým znamením na cestě.“ 

Je tedy jistě dobré všimnout si tohoto Znamení, zvláště proto, že ten, kdo si myslí, že je 

pevný a ryzí ve své víře, může často jen díky Marii zjistit, že „stojí opodál“ a že to, co si 

myslel, že má pevně ve svých rukou, kdesi po cestě náročným a uspěchaným životem ztratil. 

Ona dobře ví, co každému z nás schází. A tak ji nechme a prosme, aby nám to s mateřskou 

láskou, starostlivostí a pozorností v těchto krásných májových dnech připomněla. Amen. 

             P. Radim 



STANE SE 

 

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem 

katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné 

účasti bychom Vás rádi povzbudili. 

 V pondělí 6.5. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství.  

 Ve středu 8.5. v 7.15 hod. bude mše sv. v děkanském kostele a v 17.00 hod. u sv. Barbory.  

Po ranní mši svaté jste zváni na občerstvení na faru při příležitosti narozenin P. Radima! 

Ve čtvrtek 9.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně a proto bude v děkanském kostele mimo 

ranní mše sv. také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté. 

 V neděli 12.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavle ve Březně u 

Chomutova. 

 Ve čtvrtek 16.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 17.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 17.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V sobotu 18.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V pondělí 20.5. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 23.5. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 

V pátek 24.5. bude v naší farnosti NOC KOSTELŮ. Především v děkanském kostele 

Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný program bude na plakátku v kostele. 

 

V sobotu 25.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, 

patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele. 

 

Ve čtvrtek 30.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 

18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním 

obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření 

slavnostního průvodu. 

 V pátek 31.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 31.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V sobotu 1.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

V sobotu 1.6. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a 

pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. Tentokrát ji povede 

Ing. P. Pavel Morávek. Jste srdečně zváni! 

 

V neděli 2.6. při mši sv. v 10.00 hod. přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému 

přijímání. Pamatujme na ně ve svých modlitbách! 

 V neděli 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 

MEDJUGORJE 2012 – 4. ČÁST 

Na rozdíl od nás se zlý při neúspěchu nevzdává a nehází flintu do žita. Ďábel dále kuje své 

pikle a chce zasít nedůvěru, pochybnosti, nesoulad a nedorozumění mezi nebeskou Matku a její 

děti = nás. Chce nás odloudit, obelhat, zničit! Mějme se na pozoru! Nenechme si nalhat, že se 

bez Matky obejdeme, že ji nepotřebujeme, že si vystačíme a poradíme sami. Tomu nevěřme! 

Bohužel, často zjistíme, jak moc nám chybí, jak jsme opuštěni, bezbranní a bezradní, až když Ji 

ztratíme. Sv. Jan si zasloužil být vybrán za strážce Královny nebes. Proč právě Jan? Vždyť 

nebyl ničím výjimečný. Nezakládal si na svém postavení mezi učedníky, netvrdil, že za Ježíše 

položí život. Odlišoval se od ostatních „ jen“ velikostí lásky k Ježíši. Byl to učedník, kterého 

Ježíš miloval, a který Ježíšovu lásku opětoval. Ne slovem a jazykem, ale skutkem - jako jediný 

ho věrně následoval až pod kříž. Proto se mu dostává odměny, proto slyší Ježíšova slova: 

„Synu, hle tvá Matka!“ Snažme se i my stát se ochránci naší nebeské Matky, nepřestávejme ji 

ctít a milovat, zachovejme jí úctu a lásku. „Najdi nás, utěš nás, své ztracené hříšné děti a 

přiveď nás k svému Synu, Matko pokoje, oroduj za nás!“ (můj značně volný překlad 

medjugorské přímluvy). Jít za Světlem a svědčit o Světle (Slově) není jednoduché. Ani není 

snadné na otázku –„kdo nám půjde, koho pošlu“, odpovědět – zde jsem, Pane, já půjdu. Ale 

mějme na paměti, že s Marií to jde snáz, že nám svou přímluvou pomáhá, že je naším jistým 

přístavem v neklidné náročné plavbě životem. Najděme odvahu a sílu na Ježíšovu výzvu: 

„Zajeď na hlubinu!“ správně reagovat. I Petr, mistr nad mistry rybářského řemesla, to dokázal! 

Poslechne svého Mistra a nestačí se divit bohatému úlovku. Nebojme se ani my. Snažme se 

překonávat své sobectví, pohodlnost, nechuť, únavu, prostřednost, vlažnost, lenost. Mnozí to 

dokázali až k prolití krve! 

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

srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí“. Terezie z Avily 

dokončení (možná) příště, Johanka 

 

ZNAK A HESLO SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení 

biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. 

Nad modrým štítem jsou umístěny papežské symboly, 

jak je stanovil papežův předchůdce, Benedikt XVI. (mitra 

mezi překříženými klíči ve zlaté a stříbrné barvě, 

spojenými červenou stužkou). V horní části štítu je 

umístěn znak řádu, z něhož papež pochází, Tovaryšstva 

Ježíšova: zářící slunce, v němž se nacházejí červená 

písmena IHS, monogram Krista. Nad písmenem H je 

umístěn kříž a pod monogramem tři černé hřeby. 

V dolní části štítu se nachází hvězda a květ nardu. 

Hvězda je podle starobylé heraldické tradice symbolem 

Panny Marie, matky Krista a církve. Květ nardu pak 

představuje sv. Josefa, patrona všeobecné církve. Podle 

španělské ikonografické tradice je totiž sv. Josef 

zobrazován s větvičkou nardu v ruce. Papež chce použitím 

těchto symbolů ve svém znaku vyjádřit, že k Panně Marii 

a sv. Josefovi chová zvláštní úctu. 


