
MEDJUGORJE – 7. ČÁST 

 Kdykoli čtu poselství Panny Marie z Medžugorje, jak apeluje na nás věřící, abychom si 

vážili kněží, vždy si vzpomenu na rodiče. Jakou úctu a lásku chovali ke všem pastýřům. Jejich 

lidské a morální vlastnosti neposuzovali, tušili, že se potýkají se svými (i s našimi) kříži, 

nedostatky, omezeními, pády, hříchy, tak jako my. Nikdy nezapomínali, že jsou to posvěcené 

osoby, které si z lidských synů vyvolil sám Bůh! Rodiče nefilozofovali, nemudrovali, v osobě 

kněze viděli Krista a podle toho se k nim chovali. Vnímali, že mezi nimi a námi je jeden 

podstatný rozdíl a tím je svátost kněžství! Ochotně a s křesťanskou poslušností přijímali to, co 

stanovili duchovní pastýři jako Kristovi zástupci, nezapomínali se za ně modlit a ze všech sil 

jim pomáhat. Věděli, že víra není záležitostí rozumu, ale že je to nezasloužený dar, který máme  

přijímat, vnímat, žít srdcem, duší a nepřestávat za něj Bohu děkovat. Pamatovali na Ježíšova 

slova: „Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Myslím, že i díky tomu, 

jak prostě a v souladu s Bohem rodiče žili, lépe rozumím tomu, proč Ježíš řekl: „Děkuji ti, 

Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a mocnými a zjevil jsi je maličkým.“ Děkuji Bohu a 

naší nebeské Matce za vše, co jsem mohla ve třech ročnících „školy Panny Marie“ zažít, prožít, 

získat. A že toho nebylo málo! A věřím, že tak je to vždy, když jsme ochotni a schopni 

obětovat třeba jen minimum svého času, pohodlí, financí, námahy, když dokážeme vyjít ze 

svého „Uru“. Bůh nám stonásob všechno vrátí, protože přímo touží zahrnout nás s nebe 

rozmanitými dary (chci zjemnit výrok, že Bůh nás nepotřebuje a obejde se bez nás). Do 

čtvrtého ročníku jsem už postoupit nechtěla (říkala jsem si třikrát a dost!), ale nakonec je vše 

jinak a jsem tomu ráda. Uklidním vás: psát už nebudu, jeďte se přesvědčit a podívat sami! 

P.S.: Na závěr si dovolím krátké shrnutí. První poselství Panny Marie v Medžugorje zní: „Mír 

(pokoj), mír, jenom mír.“ Mír ať opět zavládne mezi člověkem a Bohem. Mír ať vládne mezi 

lidmi navzájem (ne zloba, závist, zášť, strach, svár, rozvody, násilí, války…). Mír (pokoj) ať 

nalezne každý člověk v sobě (ne vykořenění, sebevraždy, deprese, neurózy a další psychické 

problémy…). Nebojme se odlišit od ostatních velikostí lásky, vždyť po lásce poznají (měli-by 

poznat) křesťany. S pomocí Boží a pod vedením naší nebeské Matky se snažme být solí země a 

světlem světa. Panna Maria nás provází a povzbuzuje, dává nám zbraň proti Goliášovi - pět 

kamenů: 1. Modlitba růžence – modlitba srdcem, 2. Eucharistie, 3. Písmo svaté, 4. Půst, 5. 

Měsíční zpověď 

P.P.S.: Dříve než vyšlo toto číslo Dvojlístku, vrátili jsme se z další zářijové pouti do 

Medžugorje. Po loňské zkušenosti „putování bez pastýřů“, jsme se našeho pana faráře drželi 

jako klíšťata. Jen doufám, že jsme mu až tak „nepili krev“, ale stejně neměl moc šancí nás 

vytočit . Díky, Bože, za vše, co nám dáváš mírou hojnou, vrchovatou, natřesenou, 

natlačenou, díky za Tvou dobrotu. Bože, náš nebeský Otče, přijmi dík i prosby za pastýře. 

Johanka 
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92. ČÍSLO                                             Říjen 2013 

Milí čtenáři, 

měsíc říjen, který právě nastává, prožijeme také ve znamení liturgické Památky Panny 

Marie Růžencové (7.10.) a ve znamení modlitby růžence, o které Panna Maria ve zjeveních v 

Medjugorii říká, že je největší zbraní proti jakémukoli zlu. V tomto měsíci si ovšem 

připomeneme i dvě velké světice karmelitánského řádu sv. Terezii od Dítěte Ježíše (1.10.) a sv. 

Terezii od Ježíše (15.10.). Uctíme mší svatou anděly strážné (2.10.) a spolu s bratry františkány 

oslavíme památku sv. Františka (4.10.). Ke konci měsíce si pak připomeneme památku bl. Jana 

Pavla II., papeže (22.10.) a prožijeme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů (28.10.).  

Zároveň se v tomto měsíci konají předčasné volby do parlamentu České republiky (25. – 

26.10.). Rozhodně jako křesťané nechceme zůstat stranou. Jak se ale k volbám postavit, koho 

volit? Aby naše rozhodování bylo jednodušší, k tomu nám nabízejí politické strany své 

programy a své sliby. Ale jak se odedávna říká: „sliby-chyby“. To, co se říká nebo píše, ještě 

nemusí být pravdou. My dobře víme, že tento svět ovládá lež, prospěchářství, touha po 

penězích a moci. Často jsou v politice lidé bezbožní, kteří nemají žádné zábrany, anebo v 

lepším případě nedokážou dobře rozeznat dobré od zlého tak, jak by to měl umět člověk, který 

ve křtu svatém i v biřmování přijal dary a pečeť Ducha Svatého. Pro vaši inspiraci k tématu 

voleb tedy přinášíme několik zamyšlení. 

V prvním z nich citujeme z kázání Svatého otce Františka, které pronesl při ranní mši svaté 

v Domě sv. Marty, 16. září tohoto roku. Reaguje v něm na Evangelium o setníkovi, který 

pokorně a s důvěrou žádá o uzdravení svého služebníka a také na list sv. Pavla Timotejovi, ve 

kterém Pavel vybízí k modlitbě za vládce. Papež tedy říká: 

Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. 

„Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané – zejména pak katolíci – mají projevovat 

zájem o politiku. Vládce „musí milovat svůj lid. Pokud jej totiž nemiluje, nemůže vládnout, 

nýbrž nanejvýš vnášet trochu řádu a pořádku“. Papež pak připomíná krále Davida, který zhřešil 

sčítáním lidu, ale žádal Pána, aby potrestal jen jeho samého, a nikoliv lid: „Dvěma vládcovými 

ctnostmi jsou totiž láska k lidu a pokora“, zdůraznil Svatý otec. „Každý muž a každá žena, 

kteří se mají ujmout vlády, si musí položit následující dvě otázky: Miluji svůj národ, abych mu 

lépe sloužil? Jsem pokorný a vyslechnu různá mínění, abych zvolil nejlepší cestu? Pokud si 
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tyto otázky nepoloží, jejich vláda nebude dobrá. Vládce – muž či žena, který miluje svůj lid, je 

pokorný. Svatý Pavel ovšem vyzývá ty, kteří jsou vládě podřízeni, aby „konali modlitby za 

všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný“. Občané nesmí ztrácet 

zájem o politiku. Nikdo z nás nemůže prohlásit: To se mne netýká, protože vládnou ti druzí. 

Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. 

Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle 

sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to 

služba obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco 

věnovat.“ 

„Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří“, podotkl papež. 

„Posloucháte zprávy v televizi - a politiky tam jen bijí holí. Čtete noviny – a také tam o nich 

mluví špatně a stále proti nim“. Papež pak připouští, že vládci jsou možná hříšníci, tak jako 

David, my ale máme spolupracovat – vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni 

musíme mít účast na společném dobru. „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do 

politiky, to však není pravda a není to dobrá cesta. Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší 

do ní to nejlepší ze sebe sama. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu! 

Tedy to, co uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc.“ 

Namítnete: Ale Otče, jak se mohu modlit za toho špatného člověka, který musí skončit v 

pekle…Modli se za něj nebo za ni, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu 

a byli pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. Řeknete – Otče, 

jak se mám modlit za tohoto člověka, se kterým to není v pořádku. Modli se za něj, aby se 

obrátil! Ale modli se! To ti neříkám já, ale svatý Pavel. Je to Boží Slovo. Dávejme tedy to 

nejlepší, co máme – nápady, podněty, avšak zejména modlitbu. Modleme se za naše vládce, 

aby nás dobře spravovali, aby vedli naši vlast, náš národ a také celý svět kupředu, aby vládl mír 

a společné dobro.“  

Druhé zamyšlení a inspirace pochází z portálu „www.vira.cz“:  

„Ačkoliv se tu a tam už teď objevují v obchodech reklamy na motivy Vánoc, máme před 

očima jejich mnohem silnější připomínku v souvislosti s předčasnými volbami. Řada 

politických stran a uskupení svými hesly na svých letácích, plakátech, billboardech či na 

internetu připomíná prostoduché malé děti, které píší Ježíškovi. Některé děti by chtěly 

značkovou bundu, nejlepší chytrý mobil, případně cestu kolem světa, (dříve: brusle, lyže, 

oblečení z Tuzexu). No, a za starých časů by dostaly teplé ponožky, pletené rukavice, případně 

nový soubor pastelek. Dnes možná dostanou něco zlevněného z tržišť, co si sice nepřejí, ale co 

prostě potřebují. Mnohá vábení politiků totiž vyjadřují to, co by si mnozí přáli, ale na co nejsou 

prostředky nebo lidé, nebo čemu brání globální ekonomická situace, která se nás týká v dobrém 

i ve zlém, ať chceme nebo nechceme.“ 

„Dětem jejich psaní Ježíškovi přejme. Ale pokud jde o „dopisy Ježíškovi“ našich politiků, 

tedy o „reklamy a sliby“ ve volební kampani, buďme věcně střízliví. To, že někdo něco chce, 

ba přímo píše, že za to bude bojovat, neznamená, že i po volbách u tohoto bohulibého 

přesvědčení setrvá. Naopak to může znamenat a často to i znamená, že propaguje něco, o čem 

ví, že to lidé chtějí slyšet, ale co není v jeho silách a v reálných možnostech tohoto národa 

zajistit. Že prostě lže. Jistě, nelžou všichni politici. Ale o některých můžeme vědět (pokud 

ovšem chceme vidět pravdu), že se už dostatečně projevili jako prolhaní lháři a o jiných si zas 

můžeme právem myslet, že si pletou sny s realitou. Bylo by trapné uvěřit nereálným slibům o 

tom, jak se budeme mít lépe, a potom na jejich neplnění jen hubovat. Zároveň by ovšem bylo 

velmi krátkozraké vymlouvat se na to, že jako křesťané máme zájem jen o věci duchovní a 

nepřistupovat zodpovědně k veřejným věcem, jako je například zapojení se do politiky a do  

 Každé obdarování má dvě podmínky: někdo něco dává a druhý přijímá. K našemu užitku 

nestačí, že Bůh každému z nás dal strážného anděla, my ho také musíme přijmout. Važme si 

svých přátel a žijme s nimi v živém společenství, jak nás to učí velké množství světců. Kdo 

svému andělu důvěřuje a svěřuje se mu, může zakusit i jeho zázračnou pomoc.  

 Andělé však nemají poslání pouze k naší ochraně, ale aby také spolu s námi oslavovali 

Boha. Děje se to zejména při liturgické bohoslužbě. V čl. 335 KKC uvádí: „Církev se spojuje v 

liturgii s anděly, aby se klaněla třikrát svatému Bohu.“ 

 Začněme se proto v modlitbě učit obracet na svého strážného anděla a pamatujme na to, že 

pro růst našeho vztahu je z naší strany také zapotřebí dbát na jeho vnuknutí. 

 

Bože, Ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střežili na všech našich 

cestách; vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání, abychom pod jejich 

vedením šťastně došli do věčné radosti. 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) 

Celý text Jana Chlumského čtěte na catholica.cz 

 

 

 

 

 

10. PĚŠÍ SMÍRNÁ POUŤ OTCE LADISLAVA KUBÍČKA 

 I letos jsem se těšil na již desátou pěší smírnou pouť otce Ladislava. Úmysl této pouti je na 

smír za naše zavražděné kněze, kterých není málo. Za smír pro náš národ a jistě i pro pokoj a 

mír v našich rodinách a farnostech. I letos se ke mně připojilo několik našich mládežníků a 

dobře udělali! Protože nás čekalo nikým z nás netušené překrásné překvapení… 

 Počasí se snažilo mnohé odradit a zastrašit, ale my se nedali. A opět jsme dobře udělali. 

Tak jako obvykle jsme se shromáždili v Kunštátě v 8 hod u hrobu otce Ladislava, odkud 

vycházíme po modlitbě a požehnání do Sloupu k Panně Marii Bolestné, kde naše pouť vrcholí 

mší svatou v 17 hod. Tentokrát byl hlavním celebrantem P. Martin Davídek, biskupský vikář 

pro pastoraci v Litoměřické diecézi. Celou cestu bylo pro putování příhodné počasí a 2 km 

před Sloupem se spustil déšť, abychom si také trochu užili toho „májového“ deštíku :o) 

 Ale už k tomu velikáánskému překvapení – právě u hrobu otce Ladislava mi předal P. 

Martin relikviář s ostatkem sv. Zdislavy pro chomutovskou farnost, o který jsem na jaře 

požádal, ale netušil, kdy mé žádosti bude vyhověno. A takto nás náš pan biskup Jan mile 

překvapil, že mohla patronka naší diecéze sv. Zdislava putovat s námi poutníky na pouti otce 

Ladislava, který v „její“ diecézi celý svůj život sloužil.   

 Věřím, že i naši mládežníci Jiřík, Simonka, Dominik, Markétka, Káťa a Patrik budou rádi 

vzpomínat na to, že mohli osobně nést při této 10. pouti ostatky sv. Zdislavy, patronky rodin, 

dětí a mládeže i naší diecéze.  

 Příští smírná pouť, dá-li Bůh, je plánována na 13. září 2014. 

Váš otec Alois 

 

 



voleb. Nedávno jedna diskuse o politice a volbách končila peprnou, ale trefnou poznámkou, 

kterou vyslovil jeden nevěřící muž, řekl: „Když křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, tak by ho 

měli opravdu používat!“ S tím nelze než souhlasit a je třeba odpovědně se zamýšlet nad tím, 

kdo v naší zemi opravdu hájí naše zájmy. Jak je například hájili různé strany v minulých 

volebních obdobích anebo i v dávných dobách…“ 

Tomu, kdo by se snad rozmýšlel a chtěl volit jednu nejmenovanou stranu, která tu vládla 

mezi lety 1948 – 1989, jen jednu malou statistiku, která je vyryta do kamene pamětní desky na 

vyšehradském hřbitově v Praze. Je na ní napsáno:  

Mučedníkům této země 20. století: 

Od nacistů“ 

260 kněží žalářováno, 

73 kněží umučeno, 

6 řeholnic umučeno. 

Od komunistů: 

829 kněží žalářováno, 

28 kněží umučeno, 

1440 kněží internováno, 

101 řeholnic žalářováno, 

2 řeholnice umučeny, 

2750 řeholnic internováno. 

Milí čtenáři, myslím, že není třeba se k tomu dále vyjadřovat, jen podotýkám, že zlo 

zůstane zlem, ať už se tváří jak chce. Myslím, že se v této souvislosti velice hodí slova            

P. Josefa Čermáka, který svým farníkům před volbami řekl: „Nevolte břichem, ale hlavou!“ 

Ať už ale volby dopadnou jakkoli, i po nich je třeba, abychom byli aktivní, jak nám to v 

prvním zamyšlení v příloze připomíná papež František. Navzájem si tedy přejme šťastnou ruku 

ve volbách, které ať chceme nebo ne, ovlivní náš život, nikdy ale ne naši poctivost, lásku a 

víru.  

                     žehná + P. Radim 

STANE SE 

Každou sobotu od 19.00 hod bude v kapli na děkanství probíhat modlitební adorace se 

zpěvy. Tuto adorační hodinu zajišťuje Lenka Cyrániová ze společenství „Hnutí mládeže otce 

Billa“, jehož nástupce indický kněz a misionář P. Anthony Saji navštívil v roce 2010 také 

Chomutov. Můžete využívat této možnosti a 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. 

 

Ve čtvrtek 10.10. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat příp. s dětmi. 

V pátek 11.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 11.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

V neděli 13.10. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně. 

 

V pondělí 14.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Ve čtvrtek 17.10. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

 

V pátek 25.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 25.10. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

Ve čtvrtek 31.10. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

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

V sobotu 2.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

V neděli 3.11. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V neděli 3.11. 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 pondělí 4.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 

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; a 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 obvyklých podmínek a při 

návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.) 

 

Výuka náboženství na děkanství probíhá v tomto časovém rozdělení: 

    PO  15.30 hod       5. - 7. třída ZŠ 

    ǓT  16.15 hod       1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.45 hod    8. a 9. třída ZŠ (středoškoláci) 

 

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ – ANGELI CUSTODES 

 Bůh nám dal každému při křtu anděla, aby nás střežil a vychovával. Andělé jsou s námi 

přítomni, přispívají nám, jsou s námi a pro nás. Nejstarší svědectví úcty k andělům strážným se 

dochovalo z IX. století, avšak uctívání andělů je starší než úcta ke svatým. V liturgii byla úcta 

k nim nejprve spojována se svátkem sv. arch. Michaela. Zvyk zasvěcovat andělům strážným 

zvláštní svátek se začal šířit v XV. století ve Španělsku a na den 2. října jej stanovil papež 

Klement X. v roce 1670, s rozšířením na celou Církev. 

 Žijí s námi, ale jak moc je známe? Poznávat je znamená poznávat jejich pomoc, počítat s 

nimi. Jsou pro nás darem poslaným z Boží lásky. Stále na nás dotírá zlo v nejrůznější podobě a 

právě proto, abychom mu nemuseli pro svou slabost podlehnout, máme u sebe nebeského 

přítele, který lépe než my zná nejen taktiku nepřítele, ale také nás může vést a pomáhat nám 

podle Božího záměru. 


