
MEDJUGORJE – 6. ČÁST 

 V Medžugorje bývá po skončení večerní mše sv. do začátku noční adorace hodinová pauza, 

a protože modlitby není nikdy dost, není divu, že mnoho poutníků tuto přestávku modlitbou 

opravdu vyplní, buď u hrobu otce Slavko Barbariče, sochy Vzkříšení nebo modlitbou Růžence 

světla (jednotlivá tajemství jsou zhotovena z barevné mozaiky a v noci jsou krásně nasvícena 

bodovými světly). U prvního tajemství Růžence světla jsme se s Miluškou připojily ke 

skupince řeckokatolických poutníků ze Slovenska. Mladé poutnice se modlily slovensky, ale 

starší ženy staroslověnsky. V tu chvíli se mi zdálo, že slyším maminku! V duchu jsem se 

přenesla do rodného domu, s vděčností a láskou vzpomínala na naše prosté zbožné rodiče, kteří 

nás doslova od kolébky vedli k Bohu, učili nás Boha milovat a žít podle Desatera tak, jak se o  

to po celý život snažili sami. Byli nám dobrým příkladem, protože to, co věřili a vyznávali, 

také žili. Z Boží ruky s radostí přijímali nejen dobré věci, ale dokázali trpělivě, s pokorou a 

odvahou přijmout i těžkosti, kříže a zkoušky. Nad ničím nezoufali, neohrnovali nos, nic 

neodmítali, neztráceli naději a víru v Boží prozřetelnost, milosrdenství, pomoc. Nelpěli na 

majetku, neoplývali bohatstvím, ani po něm netoužili. Přesto nikdy a v ničem netrpěli nouzí. 

Vždy byli spokojeni s tím, co měli a kolik měli. A ještě se dokázali podělit. Hledali nejprve 

Boží království a vše ostatní jim bylo přidáno, včetně dětí. Bylo nás pět! Rodiče často říkali, že 

jejich bohatstvím, jsme my. Tenkrát jsem je brala s rezervou, ale dnes jim už dávám za pravdu. 

Nedávno jsem řekla tříleté vnučce: „Martičko, ty jsi můj poklad.“ Martička se zamyslela a 

vážně odpověděla: „Babičko, když já ale nevím, co to poklad je.“ „To jsi přece ty a tvoje 

sestřička!“ Nevím, jestli pochopila, je ještě malá. A co my? Nejsme „stavitelé větších stodol“ 

tak, jak to známe z evangelia? Nezapomínáme na varování: „Blázne, ještě této noci odevzdáš 

svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ Pane Ježíši, prosím tě, ať v mých rukách 

nezůstává nic, co patří druhým, ale ať se dokážu rozdělit o dary, které mi do nich vkládáš.  

 Ze vzpomínek na minulost jsem se vrátila do současnosti, do posledních dní života naší 

maminky. Maminka, již téměř na smrtelném loži, s námi dětmi (stejně jako před více než 

padesáti lety) opakovala a pilovala modlitbu růžence ve staroslověnštině včetně zpívaných 

tajemství! Chtěla mít jistotu, že dědictví otců nebude zapomenuto. Nemohla (?) tušit, jak brzy 

se mi to její „opáčko“ bude hodit. Tentokrát byly slzy k nezastavení. Ještěže kolem byla tma a 

díky Bohu mně (i ve mně) začalo svítat, přicházel pokoj, smíření, snad i pochopení a přijetí, že 

všechno, co Bůh činí, dobře činí, tak to má být a tak je to správné.  

 

Dokončení se opět odkládá     Johanka 

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

1.9. 22. v mezidobí Sir 3,19-21.30-31 Zd 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14 

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

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

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

29.9. 26. v mezidobí Am 6,1a.4-7 1Tim 6,11-16 Lk 16,19-31 
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91. ČÍSLO                                             Září 2013 

Milí čtenáři, 

 začátek nového měsíce prožijeme ve znamení začátku nového školního roku, ale také ve 

znamení liturgické památky Narození Panny Marie, která tentokrát připadá na neděli 8. září. 

Protože neděle je liturgicky silnější než tato památka, a tak ji oficiálně slavit letos nebudeme, 

připomeneme si ji alespoň nyní v úvodníku. Svatý Ondřej Krétský kdysi dávno během oslav 

této památky řekl: „Nechť celé stvoření zpívá a tancuje a nechť přispěje něčím přiměřeným k 

radosti dne. Nechť mají dnes nebešťané a pozemšťané jednu společnou slavnost. Nechť 

všechno, co je na světě i nad světem, sjednotí se ve slavení svátku. Neboť dnes byla Stvořiteli 

všeho postavena stvořená svatyně a stvoření novým, přiměřeným způsobem připravilo nový 

příbytek pro Stvořitele.“ I my se tedy můžeme připojit k této radostné oslavě narozenin Panny 

Marie, protože i kvůli nám si ji Bůh vybral za Ježíšovu Matku. Všichni známe verš, který 

praví: „Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný nezahynul, 

kdo v něho věří, ale aby měl život věčný.“ Posloucháme tento verš a obdivujeme Boží plán 

spásy v Kristu. Ale je stejně obdivuhodné, jak Bůh do svého plánu začlenil Neposkvrněnou 

Pannu a Matku, která přinesla na svět jeho Syna. 

Bůh od věčnosti uskutečňoval svůj plán s horlivou starostlivostí. Neposlal Ježíše jen tak v 

jeden krásný den. Pro svého Syna vybral a připravil ty správné rodiče a dokonce jeho 

starostlivost šla tak daleko, že vybral jeho prarodiče, praprarodiče, prapraprarodiče a tak dále. 

Představme si tu všechnu práci, kterou Bůh vynaložil, když formoval Marii, aby mohla jako 

první učit Ježíše, jak má žít ve světě a zůstat blízko u Boha. Jestliže si připomínáme všechny 

Boží plány, vidíme v nich Boží věrnost. A právě tak, jak si Bůh starostlivě vybral Pannu Marii, 

aby sehrála důležitou úlohu v jeho plánu spásy, i pro každého z nás má důležitou roli, kterou 

máme sehrát v jeho plánu a to především následováním Mariiny pokory a důvěry. A tak její 

úsilí, být blízko Bohu a plnit jeho vůli, následujme i my v nastalém, novém poprázdninovém 

čase ať ve škole, na studiích, v práci, kdekoli. Tak jako ona si poctivě plňme své povinnosti, 

jak se zpívá v jedné písni „dobrem naplňujme svůj čas“ a s radostí přitom mysleme na toho, 

který nám dal život a který nám dal také cíl, kterého už Panna Maria, jako první z nás, slavně a 

dobře dosáhla.  

 

Krásné dny přeje P. Radim 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


SVATÁ LUDMILA 

 Tato první česká světice; mučednice, patronka Čech, babiček, matek a křesťanských 

vychovatelů má svátek 16. září a jejími atributy jsou knížecí koruna a šátek nebo šála.  

 Narodila se kolem roku 860 na knížecím hradě Pšov nad soutokem Labe a Vltavy (na jeho 

místě dnes stojí zámek Mělník). Zde, v pohanském prostředí, Ludmila vyrůstala jako dcera 

vladyky Slavibora a ve věku 14 let se provdala za Bořivoje I.. Ten byl svým švagrem 

Svatoplukem pozván na Velehrad v době, kdy tam po návratu z vězení v Bavorsku pobýval 

věrozvěst Metoděj. V rozhovoru s ním se začal otevírat víře v Krista a zanedlouho přijal sv. 

křest i se 30ti členy svého doprovodu. Do Čech se vraceli s knězem Pavlem Kaichem jako 

nositelé křesťanské víry. 

 Uvádí se, že Ludmila byla pokřtěna buď přímo od sv. Metoděje, nebo některého z jeho 

žáků. Byla vždy mírná a spravedlivá a brzy si osvojila křesťanské zásady, zvláště laskavost a 

štědrost k chudým. S horlivostí se snažila žít podle evangelia a za vše se modlila. Ve snaze 

přiblížit se Kristu, stala se matkou chudých, světlem slepých a pomocnicí vdov i sirotků. Asi v 

roce 889 ovdověla a vládu v Čechách převzal velkomoravský kníže Svatopluk. Ludmilin syn 

Spytihněv v r. 895 odtrhl zemi od Velké Moravy a po deseti letech zemřel. Druhý syn Vratislav 

se oženil s Drahomírou ze slovanského pohanského knížecího rodu. Drahomířino srdce se ale 

provdáním za křesťanského manžela neobrátilo. Po Vratislavově smrti se regentkou jeho 

prvorozeného syna Václava do jeho plnoletosti stala jeho matka, ale výchovu Václava a 

Boleslava svěřili velmoži jejich babičce Ludmile. Drahomíře se tento zásah do výchovy dotkl a 

hrálo roli i to, že nebyla nakloněna křesťanským zásadám. Drahomíra žárlila na tchyni i pro 

oblibu, kterou měla Ludmila u lidu. Nepomohlo ani to, že se Ludmila stáhla na hradisko Tetín. 

Traduje se, že vrahové Tunna a Gomon, kteří sem z 15. na 16. září přišli světici zardousit, byli 

poslaní právě Drahomírou. Mohlo však jít i o iniciativu nespokojených pohanských velmožů z 

jejího okruhu. Vrazi použili k uškrcení oběti její vlastní závoj nebo šálu. 

 U jejího hrobu na Tetíně došlo k zázrakům. Vnuk Václav se po převzetí vlády postaral o 

přenesení Ludmiliných ostatků do Prahy, kde byly 10. listopadu r. 925, za účasti řezenského 

biskupa Michala, uloženy do chrámu sv. Jiří na Hradčanech. V té souvislosti se počítala mezi 

svaté. K oficiálnímu potvrzení svatosti pak ještě došlo v r. 1143-4 papežským legátem kard. 

Quido di Catello za jeho pobytu v Praze. 

Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej nám, Bože, ať jdeme vytrvale v 

jejích stopách, ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky. 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 

(závěrečná modlitba z breviáře)  

Zdroj: Jan Chlumský, Světci k nám hovoří… (www.catholica.cz) 

STANE SE 

 

Bohoslužby v Chomutově během týdne v děkanském kostele i u sv. Barbory budou tak, jako 

během roku 

     Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod 

           PO, ST, PÁ v 18.00 hod 

      Sv. Barbora:  UT, ST, PÁ v 17.00 hod 

 

V neděli 1.9. bude mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele obětována za vyprošení Božího 

požehnání do nového školního roku.  
V neděli 1.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Ve čtvrtek 5.9. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

V sobotu 7.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

V neděli 8.9. ve 14.00 hod bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova. 

 

Ve čtvrtek 12. 9. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.  

V pátek 13.9. v 16.30 hod bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce. 

V neděli 15.9. v 8.30 hod je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť. 

V neděli 15.9. v 10.00 hod bude v Bohosudově slavena poutní mše sv. s panem biskupem 

Mons. Janem Baxantem. Bylo by hezké, kdyby se i z Chomutova vydali zástupci, abychom 

plnili slib našich předků na poděkování za ochranu před morem. 

 

V pondělí 16.9. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Ve čtvrtek 19. 9. v 18.00 hod  bude na děkanství adorace. 

V sobotou 21. 9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

V sobotou 21. 9. se uskuteční 10. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází 

se ráno od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě  a putuje se do Sloupu na Moravě k P. 

Marii Bolestné. 

 

V pátek 27.9. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 28.9. o Slavnosti sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele pouze v 8.00 hod. 

V sobotu 28.9. od 14.00 hod bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste srdečně 

zváni.  

V neděli 29. 9. v 15.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech. 

 

V pondělí 30.9. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Ve čtvrtek 3.10. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

V sobotu 5.10. bude vikariátní pouť na Květnově  

s modlitbou svatého růžence na schodech v 10.00 hod a mší svatou v 10.30 hod. 

V neděli 6.10. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 16. září 2013. Prosíme, přihlaste své děti 

k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování závazků, které byly dány  při křtu 

Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce. 

 

    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 středoškoláci 

 


