
SV. MARKÉTA MARIE ALACOQUE 

"Ježíšovo svaté Srdce je nevyčerpatelný pramen a netouží po ničem jiném než se rozlévat 

do pokorných srdcí a způsobit, aby na ničem nelpěla a byla připravena se vydávat podle jeho 

přání.“ Tato slova napsala v jednom ze svých dopisů světice, jejíž památku slavíme 16. října.  

Narodila se 22. 7. 1647 ve vesničce u Verosvres ve Francii. V dětství byla postižena těžkou 

dětskou obrnou, ze které se zázračně uzdravila poté, co slíbila Bohu, že bude-li uzdravena, 

vstoupí do kláštera. Po mnoha potížích a zkouškách, vstoupila až ve 24 letech do salesiánské 

kongregace sester Navštívení Panny Marie. Zde však musela trpět ponižování a nevoli ze strany 

svých spolusester i představených. Ty vůči ní projevovaly silný odpor pro její neobratnost a 

pomalost při plnění úkolů. Také nechápaly její mystická zjevení a byla pro ně podezřívána z 

posedlosti či duševní nemoci. Ona ale všechna příkoří snášela s pokorou. Životní pravidlo, dané 

sestrám od zakladatele sv. Františka Saleského, říkalo: "Zásluha kříže spočívá nikoli v jeho tíži, 

ale v způsobu, jak ho neseme." Markéta ho nesla s velkou láskou. (To je způsob dávající kříži 

smysl a cenu.) Od Ježíše byla obdařena milostmi vzhledem k nárokům jeho lásky a 

vychovávána hlasatelkou jeho poselství jak pro tehdejší dobu, tak pro další staletí v celé církvi.  

Při adoraci, 27. 12. 1673 v klášterní kapli, jí Pán Ježíš ukázal své Srdce a řekl: "Mé Božské 

Srdce plane tak silnou láskou k lidem, že už nemůže v sobě zadržet plameny hořící lásky. Žádá 

si, aby se co nejvíce rozšířily tvým prostřednictvím, zasáhly všechny lidi a obohatily je svými 

poklady."   

Následujícího roku, v pátek po svátku Božího Těla, se Markétě Pán Ježíš zjevil zářící 

slávou, s pěti svítícími ranami. Z jeho hrudi vycházely plameny a pak Markétě ukázal své Srdce 

jako jejich živý zdroj a poodhalil jí tajemství své čisté lásky a její překypující velikost k lidem. 

Spasitel si stěžoval na nevděk lidí, kteří na jeho lásku odpovídají chladem a nezájmem. Požádal 

o náhradu toho, co druzí zanedbávají. Zvlášť ji povzbuzoval k přijímání eucharistie, jak často 

jen může, zejména na první pátky v měsíci. Také chtěl, aby se zasadila o zavedení zvláštního 

svátku ke cti jeho Srdce, a to právě v pátek po oktávě Božího Těla. 

Dále Markétu požádal o noční bdění před prvním pátkem, hodinu před půlnocí, s 

připomínáním si jeho agónie v Getsemanech. (Zde mají původ "Svatá hodina" před prvním 

pátkem a svaté přijímání na první pátky v měsíci.) Má jít o modlitby za zmírnění Božího hněvu 

s prosbami o milosrdenství pro hříšníky a zmírnění hořkosti, kterou Ježíš pociťoval, když zůstal 

od apoštolů opuštěn. Markétě dal Pán podíl na utrpení, které prožíval na Olivové hoře a později 

jí vyjevil, že na tomto místě snášel víc než při dalším utrpení, protože se zde viděl opuštěn 

nebem i zemí a byl zatížen všemi hříchy celého lidstva.  

Bože, Tys zahrnul svatou Markétu Marii bohatstvím své milosti; prosíme Tě: dej, ať i my 

poznáme Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhneme plné míry Tvých darů. Skrze 

Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a 

kraluje po všechny věky věků. Amen 

podle www.catholica.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

   2.10. 27. v mezidobí Hab 1,2-3;2,2-4 2Tim 1,6-8.13-14 Lk 17,5-10  

   9.10. 28. v mezidobí 2Kral 5,14-17 2Tim 2,8-13 Lk 17,11-19 

16.10. 29. v mezidobí Ex 17,8-13 2Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8 

23.10. 30. v mezidobí Sir 35,15b-17.20-22a 2Tim 4,6-8.16-18 Lk 18,9-14 

30.10. 31. v mezidobí Mdr 11,22-12,2 2Sol 1,11-2,2 Lk 19,1-10 
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Drazí bratři a sestry, 

 

jsme ve válce. Válka byla, je a bude. Od doby, kdy jsme chtěli být jako Bůh a okusili 

jsme plod ze stromu, až do konečného vítězství probíhá neustálý boj. Tato válka zachvacuje 

nejen všechen čas a prostor, ale také každého z nás. Kdo si myslí, že se ho tento boj netýká, tak 

ten už prohrál. Nejedná se o nějaké území, suroviny, ale o to nejcennější co můžeme mít a 

mnozí nemají. Jsme ve zvláštním postavení, rodíme se totiž v táboře nepřítele. Ano, je to 

zvláštní, ale je to tak! Hradby nechrání před útokem, ale před úprkem. Řetěz není pro válečné 

zajatce, ale pro toho, kdo stojí vedle nás. Často se nejedná o nějaká těžká a hrubá pouta, ale o 

jemné a pevné lanko. A tato nit nám brání v letu. Mnozí se pokusili utéci. Měli různé důmyslné 

plány, jak se zbavit jha. Vždy však skončili na stejném místě, často ještě hůř, hlouběji v 

beznaději. On si své poddané hlídá. Prý ho bolí a zraňuje, když se snažíme opustit to krásné 

město, které pro nás vybudoval. Venku je údajně jen pusto a prázdno, ve skutečnosti je však 

uvnitř. A my se snažíme to pusto a prázdno zaplnit. Jako Otesánek hledáme, co by konečně 

utišilo náš hlad. S jídlem roste chuť. Nemá to konce, čím víc se snažíme naplnit děravý sud, tím 

více vody vytéká. Přeléváme oceán, jako chlapec na pobřeží. Všechno je marnost!  

Kdo nás zachrání? Snad oni prodavači štěstí? Slibují, že vybudují ráj na zemi. Kolik 

těch rájů už bylo! Obávám se, kolik jich ještě bude. Znovu se nám nabízí ten sen o svobodě, o 

štěstí na dosah ruky. Znovu ona obehraná písnička. Ach běda, kolik lidí na ni tančí! Velké ráje 

jsou složené z malých. A my jsme na jednom malém náměstí s jednou malou věží a na ní jsou 

malé hodiny. A ty malé hodiny ukazují málo času. A před námi je malé rozhodnutí.  

Jít volit 7. nebo 8. října? Nebo nejít vůbec? Ach běda mi, byl bych pak jak jeden 

svědek (jak mi drásá srdce ta jejich absurdní argumentace, která žene lidi do záhuby). A tedy: 

“Bůh uchovej, Pane! To se nikdy nestane!” Odstup satane! Vstanu a půjdu! Po malém 

rozhodnutí však přichází větší: koho mám vhodit do urny? Ta urna je až krutě symbolická: do 

urny se také dává popel ze spálené mrtvoly. Koho tam poslat? Teď by to chtělo nějakou dobrou 

radu: Consilium Bonum. Kde to zlato ale hledat? Některé perly můžeme najít i v církevním 

http://www.farnostchomutov.cz/


právu. Např. CIC 1374: Kdo se stane členem sdružení, které brojí proti církvi, bude potrestán 

spravedlivým trestem; kdo takové sdružení podporuje nebo řídí, bude potrestán interdiktem. 

Vím, že to není žádná vzácná perla, ale přece jen stojí trochu za uvažování: které z politických 

stran brojí proti církvi? Může se za podporu považovat také hlasovaní pro ně ve volbách? - A je 

to venku! Nezapomínejme, že i když biskup veřejně nepotrestal nikoho spravedlivým trestem 

(pokud si pamatuji), stále je to zločin. A po zločinu následuje trest, pomalu ale jistě. Pokud jste 

někdy hlasovali pro politickou stranu, která brojí proti církvi, důrazně bych vám doporučil 

zamyslet se nad sebou a jít k svátosti smíření! Jako kněz se snažím do politiky nemluvit, ale 

tady nejde o politiku, ale o hřích. A o tom, bohužel, mluvit musím. Pokud se jedná o strany, 

které nebrojí proti církvi, vítejte ve svobodné zemi! 

Vraťme se ale z nebe na zem. Zpátky do naší válečné vřavy. Ale ne zpátky do onoho 

nepřátelského města. Není sice možné odejít, ale můžeme být vytrženi, přeneseni. Hlavou zeď 

neprorazíš. Ty ne, ale beránek ano. To on nás vykoupil a cena byla vysoká. Jak odpovíš? 

Přijmeš ho? Přejdeš na stranu vítěze? Přijmeš jeho výzbroj? Opášeš se kolem beder životem 

podle pravdy, oblečeš pancíř spravedlnosti, obuješ se odhodlaností? Budeš se chránit vírou jako 

štítem? Vezmeš si také přilbu spásy a meč Ducha? Život je boj: bojuj nebo zemři! 

 

K vítěznému zápasu vám žehná + Pavel. 

 

 
 

STANE SE 

 

 

 

 

Bohoslužby v Chomutově : 

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

        PO při setkání seniorů v 18.00 hod 

        ST, PÁ v 18.00 hod.     

        NE v 8 hod. a v 10 hod. 

 

 

  Sv. Barbora:  ÚT v 17.00 hod. 

       ST v 17.00 hod. 

       PÁ v 17.00 hod. 

       NE v 18.00 hod. 

 

 

Droužkovice:  NE v 11.15 hod.       Údlice:  ČT v 17.00 hod.  a v NE v 8.30 hod. 

 

Vysoká Jedle: 1. neděle v měsíci ve 14 hod.  Březno: 2. neděle v měsíci ve 14.00 hod. 

 

Ve středu 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.  

Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava  

ve Vysočanech v 15.00 hod. 

 

V sobotu 1.10. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  

v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.  

 V sobotu 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 2.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

mše svatá v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 6.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 8.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence  

v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod. 

 V neděli 9.10. ve 14 hod. bude mše sv. v kostele v Březně u Chomutova. 

 

 Ve středu 12.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 

19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

 Ve čtvrtek 13.10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.  

 V sobotu 15.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

 V pondělí 17.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

mše svatá v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 20.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 21.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotou 22.10. v 10.00 hod. Bude v Litoměřicích vysvěcen nový kněz pro litoměřickou 

diecézi současný jáhen Pavel Michalec. 

 

 Ve středu 26.10. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od 

19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

 V pátek 28.10. o státním svátku bude mše sv. v 8.00 hod. a v 18.00 hod. v děkanském 

kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory. 

 

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou 

z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní platnost. 

 

 

 

 

Výuka náboženství na děkanství dle rozpisu.  

Prosíme, přihlaste ještě své děti a mládež k výuce náboženství, pokud jste tak již neučinili. 

 

    PO  16.00 hod.           5. - 7. třída ZŠ 

    ÚT  16.15 hod.        1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.35 hod.      8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci  

 

 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 

http://www.farnostchomutov.cz 


