
NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE 

 Na den 8.6. připadá památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. Když církevní Otcové 

přemítali o Mariině srdci, viděli v něm, zejména svatý Augustin, „schránku všech tajemství“, 

zvláště tajemství vtělení. A dodávali, že „Maria počala dříve v srdci než v těle“. Ve středověku 

se čím dál více rozvíjela úcta k Mariinu Srdci, které se později od svatého Jana Eudese († 

1680) dostane přesného teologického výkladu a obdrží oficiální místo v liturgii.  

 V Písmu svatém vyjadřuje srdce celý vnitřní život člověka. Proto se Bůh často obrací k 

srdci, když chce hluboce působit na celou osobu. Mluvíme-li proto o Mariině srdci, pronikáme 

do celého jejího nitra, do jejího vztahu s Bohem a s lidmi. Věta, kterou opakuje Lukáš, a sice 

že Maria uchovávala všechno ve svém srdci a rozvažovala o tom, je přímou zmínkou o Mariině 

srdci v Písmu svatém.  

 Není pochyby, že největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních ve Fatimě roku 

1917, kdy ona sama řekla, že Bůh si přeje, abychom její Neposkvrněné Srdce uctívali. Jaký 

význam má tato úcta, zaměřená především k tomu, abychom Marii prosili o přímluvu za nás? 

Bůh chtěl svobodně použít Marii pro své vtělení; jí se chtěl podřídit ve svém smrtelném životě; 

chtěl k sobě Marii přidružit v díle spásy; chtěl pokračovat ve vykoupení každého člověka s 

Marií; chtěl k sobě připojit Marii v nebeské slávě a dát jí účast na své královské hodnosti. Není 

tedy nic divného, jak řekla sama Panna Maria, chce-li Pán, aby bylo její Srdce uctíváno ve 

spojení se Srdcem Ježíšovým. 

 V historii škol spirituality se ukázala úcta k Mariinu Srdci jako nevyčerpatelný pramen 

vnitřního života. Svatý František Saleský vidí v Srdci svaté Panny místo setkání duší s Duchem 

svatým. Je důležité to zdůraznit, jelikož se někteří obávají, že Mariini ctitelé připisují Marii 

úlohu specifickou pro Ducha svatého. 

 Na jedné straně Mariino Srdce zahrnuje celé její tajemství - milosti, lásky, Mariina úplného 

souladu s Bohem a naprostého sebeodevzdání Bohu a lidstvu. Na druhé straně nemůžeme 

pominout Mariiny výzvy, které se staly příležitostí k rozvoji této úcty. Stačí pomyslet na 

Fatimu a Mariino povzbuzení vyjádřené slovy: „Modlete se, velmi se modlete za hříšníky. 

Mnoho duší jde do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí“. Toto strašné tajemství 

nám ukazuje, jak úcta k Neposkvrněnému Mariinu Srdci zdůrazňuje spasitelnou lásku a zve nás 

k účasti na ní, zve nás ke spolupráci s Ježíšem na věčné spáse bližních. 

Gabriele Amorth: Mariánské inspirace,  

Karmelitánské nakladatelství, 2008 

 

Bože, Tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha svatého; na 

její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem Tvé slávy. 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 breviáře) 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

2.6.  9. v mezidobí 1Kral 8,41-43 Gal 1,1-2.6-10 Lk 7,1-10 

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

16.6. 11 v mezidobí 2Sam 12,7-10.13 Gal 2,16.19-21 Lk 7,36-8,3 

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

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

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 

 

89. ČÍSLO                                             Červen 2013 

Milí čtenáři.  

V měsíci červnu si připomeneme další tajemství naší víry. V pátek 7. června totiž prožijeme 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která dává z duchovního hlediska charakter celému 

tomuto měsíci. A tak se nechme inspirovat k úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a k zájmu o něj 

několika odstavci z knihy Francisca Fernandéz-Carvajala: Rozmluvy s Bohem. Autor knihy 

píše: 

V pátek oktávu po slavnosti Božího Těla Pán kdysi požádal svatou Markétu Marii 

Alacoque, aby šířila lásku k častému svatému přijímání, zejména každý první pátek v měsíci, s 

duchem zadostiučinění, a přislíbil jí, že každou noc ze čtvrtka na pátek bude mít účast na jeho 

utrpení v Getsemanské zahradě. O rok později se jí Pán zjevil, ukázal jí své Nejsvětější Srdce a 

promluvil k ní slovy, která dodnes živí zbožnost mnoha duší: Podívej se na toto srdce, které 

tolik milovalo lidi, že se nešetřilo, nýbrž vyčerpalo se a zničilo, aby jim ukázalo svou lásku. 

Odměnou dostávám za to od mnohých jen nevděk, neuctivost a svatokrádeže, jejich chladnost 

a pohrdání. Tak se mnou zacházejí právě v této svátosti lásky. Co mne však mnohem více bolí, 

je to, že jsou to i duše mně zasvěcené, které takto se mnou zacházejí. Proto tě žádám, aby pátek 

po oktávu Božího těla byl vyhrazen pro zvláštní svátek ke cti mého Srdce. V ten den se má 

přistoupit ke svatému přijímání a konat odčinění slavnostním aktem. Na mnoha místech v 

církvi existuje zvyk odčiňovat provinění každý první pátek v měsíci určitým eucharistickým 

úkonem nebo modlitbou litanií k Ježíšovu Božskému Srdci. Kromě toho „je uctívání Božského 

Srdce zvlášť vyhrazen měsíc červen, tedy ne pouze jeden den liturgické slavnosti připadající 

obvykle na červen, ale všechny dny v měsíci“. 

Ježíšovo Srdce je zdrojem a výrazem jeho nekonečné lásky ke každému člověku bez ohledu 

na okolnosti. Hledá každého osobně: já sám vyhledám své stádo - praví nádherný mesiášský 

text proroka Ezechiela - a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými 

rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se 

rozprchly v mlhavém a mračném čase. Každý je stvořením, které Otec svěřil Synovi, aby 

nezahynul, i kdyby se zaběhl daleko. 

Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, miluje svět lidským srdcem, srdcem plnícím funkci 

řečiště, kterým k nám proudí nekonečná Boží láska. Nikdo nás nikdy nemiloval a ani nebude 

milovat víc než Ježíš. On mě miloval a za mě se obětoval, píše svatý Pavel a každý z nás to 

http://www.farnostchomutov.cz/


může potvrdit a zažít. Jeho Srdce je božské a zároveň lidsky plné Otcovy lásky. (Z knihy 

Francisca Carvajala: Rozmluvy s Bohem) 

Čerpejme Tedy i my z této lásky, Ježíš jí nabízí každému z nás! Zdarma pijme z tohoto 

pramene a tuto lásku - živou vodu - přinášejme lidem, kteří o ní zatím vůbec nic neví. Amen.  

             P. Radim 

STANE SE 

 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

 

 V pondělí 3.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 6.6. v 18.00 hod bude adorace na děkanství. 

 V pátek 7.6. je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. 

V neděli  9.6. v 11.30 hod bude poutní mše sv. V kapličce Neposkvrněného Srdce P. Marie 

ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni!!! 

 V neděli 9.6. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova. 

 

 Ve čtvrtek 13.6. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek  14.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 14.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V sobotu 15.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

 

 V pondělí 17.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 20.6. v 18.00 hod bude adorace na děkanství. 

V neděli 23.6. v 15.00 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků. Přijďte děti, 

mládežníci Beetlesáci, Broučci a rodiče! Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 V pátek 28.6. v 18.00 hod bude děkovná mše sv. v děkanském kostele za uplynulý školní 

rok – jsou zváni především naši školáci s rodiči. 

 

V sobotu 29.6. v 10.30 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u 

Chomutova. Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 V sobotu 29.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.  

CHRÁMOVÝ SBOR 

 V tomto čísle Dvojlístku budu věnovat trochu pozornosti našemu „chrámovému sboru“. 

Jeho kvality si hodnotit netroufám (nejsem odborník), ale chci se zmínit o jeho zakladateli a 

délce působení sboru. Jeho počátky sahají cca do 70. let minulého století. Nepřímo a jistě 

nechtěně se o jeho vznik postarali „soudruzi“: když v 50. letech zavřeli a zrušili kláštery, 

mnoho řeholníků internovali a následně je poslali budovat socialistickou vlast. Tak se později 

dostali řeholníci - dělníci také k nám do Chomutova. Pro nás, tehdy 12 – 15 leté děti, byl 

nejvýraznější a dodnes nezapomenutelnou osobností salesián pan Jaroslav Šindler. Plnil své 

nelehké pracovní povinnosti na stavbě přehrady, po pracovní době se plně a pilně věnoval 

mládeži a dětem, přesně podle salesiánské „náplně práce“, a každý den hrál při mši sv. na 

varhany! Maximálně trpělivý, obětavý, vstřícný, stále dobře naladěný, štědrý – rozdal vše, co 

vydělal. Sportoval s námi, učil nás hrát na klavír, na housle, zpívat, modlil se s námi, předčítal 

nám knihy a nenápadně a nenásilně položil základy našeho sboru (spíše sborečku několika 

děvčat). Stalo se pro nás samozřejmostí zpívat při májových pobožnostech, o pouti nebo při 

nedělních mších sv. O největších církevních svátcích Velikonocích a Vánocích se k nám 

dětem přidávali i někteří rodiče, dokonce i „kolegové“ z Hlaholu a doprovázel nás malý 

orchestr. Po odchodu našeho milého p. Šindlera na zasloužený odpočinek, se naším novým 

excelentním varhaníkem, dirigentem a sbormistrem stal (nejlepší houslista orchestru) pan 

Vít Šobáň. S velkým nasazením, obětavostí, nezištně a na úkor volného času hrál na varhany, 

s ministrantskou scholou nacvičoval gregoriánský chorál a pracoval se sborem plným 

ubreptaných, často i ureptaných členů. Je obdivuhodné s jakou erudicí, trpělivostí a odvahou 

pracoval se sborem převážně amatérů, co s námi dokázal nazkoušet, zahrát, zazpívat a skeptiky 

přesvědčit, že to zvládneme. Věřil nám a my jemu. Všechno k větší cti a slávě Boží! Za jeho 

mnohaletou zcela dobrovolnou službu jsme mu myslím nikdy veřejně nepoděkovali. Proto chci 

na tomto místě i za všechny členy chrámového sboru říci: „Mnohokrát děkujeme!“ 

Johanka 

(napsáno pro časopis Zdislava) 

OZNÁMENÍ 

 Vzhledem k tomu, že náš regenschori už dál sbor nepovede, musíme vyřešit fungování 

chrámového sboru do budoucna. Žádáme proto všechny, kdo umí a rádi by zpívali ve sboru, 

aby se dostavili v pátek 7.6. po večerní mši svaté na faru, kde proběhne informační schůzka. 

Byla by škoda dlouholetou tradici našeho sboru (viz předchozí článek) přerušit!  

Z PROMLUVY SVATÉHO OTCE 

 K hlásání evangelia jsou zapotřebí dvě ctnosti: odvaha a trpělivost. Trpící lidé jsou v trpící 

církvi. Dnes existuje více mučedníků než v prvních staletích církve. Nesou svoji víru až k 

mučednictví. To však nikdy není porážka, je to nejvyšší stupeň svědectví, které máme podat. 

Jsme na cestě k mučednictví. I nepatrných mučednictví, zřeknout se toho či onoho, učinit 

tamto… jsme na cestě. A tito ubožáci dávají život, ale dávají jej – jako například křesťané v 

Pákistánu – z lásky k Ježíši, svědčí o Ježíši. Křesťan musí mít vždycky tento postoj mírnosti a 

pokory. Křesťan musí umět odpovídat na zlo dobrem, třebaže to je často obtížné. Snažme se 

dát těmto bratřím a sestrám najevo, že jsme hluboce sjednoceni s jejich situací a víme, že jsou 

křesťany, kteří si osvojili trpělivost. Když jde Ježíš vstříc Umučení, je trpělivý. Oni jsou 

trpěliví. Je třeba jim to dát vědět, ale dát to vědět také Pánu. Ptám se: modlíte se za tyto bratry 

a sestry? Za pronásledované křesťany všude ve světě? Modlíte se za ně? V každodenní 

modlitbě? Řekněme Ježíšovi: „Pane, pohleď na tohoto bratra a tuto sestru, kteří tolik trpí!“ Oni 

zakoušejí mezní zkušenost, jsou na hranici života a smrti. A tato zkušenost by nás měla vést k 

prosazování náboženské svobody pro všechny. Pro všechny? Ano, každý muž a každá žena 

musí mít svobodu ve vyznávání náboženství, ať už jakéhokoliv. Proč? Protože onen muž a ona 

žena jsou dětmi Božími.  

Promluva papeže Františka na setkání s církevními hnutími 

nám. sv. Petra, 20. 5. 2013 


