
upozorňovalo, dotýkalo se ho, poučovalo ho a řídilo ho.1 V tomto svém jméně putuje Bůh ve 

světě lidskou řečí, srdcem, ústy a osudem, a tomuto svatému jménu se zde daří tak jako všem 

slovům jiným: je prchavé a vydané všanc nám lidem. Je mocné, působí a utváří. Lidé ho chovají  
v úctě, ale také ho zneužívají. Dělají z něho nástroj kletby. Vyslovují je jako modlitbu a 

žehnání, ale také bezmyšlenkovitě, s pochybností, s rouháním, zhoubně. Často je jen prázdným 

zvukem, bloudí mezi lidmi jako stín v bezobsažných rčeních typu „bůhvíco, probůh, 

bůhvíkam…“ 

…Proto nás Otčenáš napomíná: Máš si být vědom odpovědnosti za Boží jméno. Neříká 

jenom: máš je mít v úctě, nýbrž: máš o ně mít starost a péči. Máš si být vědom jeho svatosti a 

síly, ale i jeho vydanosti naší libovůli a jeho ohroženosti. Máš mít starost o to, jak je chápáno, 

přijímáno o používáno. Prosit, aby i ostatní lidé pociťovali jeho sílu a svatost, aby toto jméno 

našlo místo v jejich srdcích, aby s ním s úctou zacházeli.  

Jak se to ale dělá? Zaprvé tak, že se ho neužívá v rouhání, ale s úctou a bázní. Nevyslovuje 

se v klení, ale v žehnání, ne k ničení, ale k výstavbě, ne lehkomyslně, ale vážně…1,4 

A jak je to s posvěcením Božího jména? Už u proroka Ezechiela najdeme zajímavý příslib, 

jímž se sám Bůh zavazuje, že své znesvěcené jméno znovu posvětí – a při tom vysvětluje, jak se 

to stane: Jeho jméno bude posvěceno, když se znovu posvětí lid, který jeho jméno znesvěcuje! 

(viz Ez 36,23) 

V podobném duchu vysvětluje tuto prosbu sv. Cyprián ve svém Traktátu o modlitbě Páně: 

„Tím nepřejeme Bohu, aby ho posvěcovaly naše modlitby, ale vyprošujeme si od něho, aby bylo 

jeho jméno posvěcováno v nás! Vždyť od koho by mohl být Bůh posvěcován, když jen on 

posvěcuje? Ale protože sám řekl: ´Buďte svatí, protože já jsem svatý´(Lv 11,44), prosíme ho a 

modlíme se, abychom vytrvali v tom, čím jsme začali být, když jsme byli posvěceni křtem. A 

prosíme o to každý den.“ 

Modlíme-li se tedy „posvěť se jméno Tvé“, prosíme o naši vlastní svatost! Prosíme o to, 

aby se Ježíšovo výkupné dílo v nás dovršilo a přineslo plody, ve smyslu Ježíšova kázání na hoře 

„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ 

(Mt 5,16)2 Modlíme se také za to, aby všichni dokázali vnímat Boha jako zdroj důvěry a lásky. 

Zároveň však chápeme také to, že posvěcení Božího jména je záležitostí celého našeho života. 

Prosíme Boha, aby nám dal schopnost být bytostmi, které jsou jeho zázračným obrazem, lidmi, 

kteří pravdivě vyzařují něco z toho, kdo je Bůh.3 

 
1) Romano Guardini: Modlitba Páně 

2) Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou? 

3) John z Taizé: Modlitba Otčenáš 

4) Pavel Hověz: Pane, nauč nás modlit se 

 

 

 
 
 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení       Evangelium 

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

11.6. Nejsvětější Trojice Ex 34,4b-6.8-9 2Kor 13,11-13   Jan 3,16-18 

18.6. 11. v mezidobí  Ex 19,2-6a Rim 5,6-11    Mt 10,26-33 

25.6. 12. v mezidobí  Jer 20,10-13 Rim 5,12-15    Jan 17,1-11a 
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132. ČÍSLO                                  Červen   2017 

Carpe diem! 

Užívej dne, můj příteli. Užívej si slunce, užívej si tepla, užívej si lehkého letního vánku, 

užívej si osvěžujícího moku v dobré společnosti, mezi svými přáteli. Carpe diem! Neznáš dne 

ani hodiny, kdy se v tvé blízkosti odpálí nějaký dříve umírněný. Co vlastně znamená umírněný? 

Snad lhostejný, vlažný nebo povrchní? Ale na té konzumní povrchnosti nás krásné sluníčko 

nezahřeje, nenaplní. A tu si jeden umírněný uvědomil, že už ho to tady nějak konzumně nebaví 

a rozhodl se jít k jádru své identity. Kopal, kopal a stále kopal, až se konečně dostal ke 

kořenům. A co nalezl? Poselství o míru a pokoji? Ano to také. Ale také výzvy k násilí a 

zabíjení. Předal tyto výzvy prorokovi archanděl Gabriel nebo Světlonoš? Není anděl jako anděl. 

Naslouchal onen umírněný božímu hlasu ve svém svědomí nebo otci lži? Stal se z něho boží 

muž nebo smrtonoš? 

Není podstatné kdy, kde, jak. Náš Pán při jedné podobné příležitosti řekl: “Myslíte, že ti 

Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se 

však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a 

usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když 

se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.” Anebo oněch dvacet dva na koncertě v 

Manchesteru, myslíte, že byli větší hříšníci než ostatní? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, 

všichni podobně zahynete. 

Carpe diem! Užívej dne, ne k ubohým rozkoším, ale k pravému pokání, k pravému obrácení. 

Obrácení však není otázkou jednoho okamžiku, ale každého okamžiku, tedy celého života. Je to 

tedy cesta, Pravdivá Cesta, která vede k Životu. Ty i já se snažíme po této cestě jít. 

Doprovázíme i ostatní bratry a sestry. Matka církev uvádí na tuto cestu všechny, kteří touží po 

hluboké radosti a pokoji, které dává jen sám Bůh. Nejdříve je matka církev nosí pod srdcem, 

nese je z temnot tohoto světa ke světlu. Provází, žehná, modlí se, postí se, naléhá na Pána. To je 

cesta postní. Cesta, která vede k narození o Velikonoční vigilii. Jako matka se o ně stará i po 

jejich narození, to je velikonoční cesta mystagogie. Jak se snažíme je doprovázet a sami jít po 

této cestě, která uvádí do velikonočního tajemství? Jak z něho žijeme? Co jsme dělali ve svém 

http://www.farnostchomutov.cz/


duchovním životě ve velikonočním období? Velikonoce nekončí velikonočním pondělím. Kam 

jsi po této cestě došel? Nebo ses nechal unášet proudem? 

Carpe diem! Užívej dobře dne, užívej dobře konce velikonočního období. Žij novým 

životem z Ducha svatého. Rozjímej o velikonočním tajemství: smrti, vzkříšení, nanebevstoupení 

a seslání Ducha svatého. Rozjímej o něm, modli se, rozmlouvej, bojuj, vejdi, prožij, nech se 

prostoupit, nech se naplnit až po okraj, přijmi pramen, který bude tryskat v tvém nitru do života 

věčného. Přijmi ten dar, s bázní, chvěním a s velkou vděčností. S díkem rozbal ten dar. S díkem 

z něho žij. Tvůj život je odpovědí. Odpovědí všem, co se ptají po důvodech tvé naděje. 

Odpovědí, která žije Pánova slova: “Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 

pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce. Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý 

váš nebeský Otec.”  

 

K radostnému obrácení a života z velikonočního tajemství, Vám žehná + Pavel.  

STANE SE 

 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

 

 Ve čtvrtek 1.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 2.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 2.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže 

V sobotu 3.6. 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.  

 V sobotu 3.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 3.6. ve 16.30 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď. 

 V neděli 4.6. při mši sv. v 10 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. 

 V neděli 4.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 5.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 8.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 9.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na 

plakátku. 

 V neděli 11.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 Ve středu 14.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 

děkanství. Srdečně jste zváni! 

Ve čtvrtek 15.6. 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 16.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 16.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

 V sobotu 17.6. v 15.30 hod. bude v rámci Chomutovského krušení 2017 odhalena a 

požehnána socha sv. Prokopa v Chelčického ulici vedle radnice. 

V neděli 18.6. bude v Údlicích Slavnost BOŽÍHO TĚLA. Mše sv. začne v 10.00 hod. a po 

ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste 

srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.  

 

 V pondělí 19.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve středu 21.6. po večerní mši sv. bude jednání ERF na děkanství. 

Ve čtvrtek 22.6. v 17.30 hod. přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího 

Šlajsny JEZUITÉ – také chomutovští. V sále u Českobratrské církve evangelické  

v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!! 

 V pátek 23.6. je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

V sobotu 24.6. v 17.00 hod. bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v 

kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni! 

 V neděli 25.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na 

zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče. Všichni jste srdečně 

zváni! 

 

 Ve středu 28.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 

děkanství. Srdečně jste zváni! 

Ve čtvrtek 29.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. PETRA A PAVLA  

V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni! 

 

 V pátek 30.6. v 18.00 hod.  poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově 

za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, zvláště naši školáci s rodiči a učitelé. 

 V sobotu 1.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.  

 V sobotu 1.7. budou v děkanském kostele ve 13.00 hod. oddáni Ivo Dumišinec a Lucie 

Hlaváčková. 

 

MODLITBA PÁNĚ – POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ 

 

Otčenáš rozhodně stojí za to si někdy v klidu prorozjímat, protože je důležité, aby tato 

vzácná modlitba vycházela ze srdce a v našich ústech nebyla mechanická a prázdná. Varováním 

je Ježíšův výrok: „Tento lid mě uctívá ústy, ale jejich srdce je daleko ode mě.“ (Mk 7,6)2. 

Existuje řada kvalitních výkladů modlitby Páně a my vám v tomto seriálu nabízíme střípky 

z několika z nich. 

Posvěť se jméno Tvé! Zamysleli jste se někdy nad zdánlivou nesmyslností této prosby? 

Bůh je přece svatý. Jak by se mohl ještě víc posvětit??  

Nejprve se zaměříme na Boží jméno jako takové. V biblickém vyjádření není jméno 

pouhým slovem či nálepkou, jako je tomu často pro nás. V bibli je součástí reality osoby nebo 

věci, manifestuje její bytí, vyjadřuje její charakter. Z toho důvodu také ten, kdo přijme Boha, 

obdrží obvykle nové jméno (Abram – Abraham). Jeho život se změnil a on právě získal novou 

identitu. Obdobně také, a to ještě do větší míry, ani Boží jméno není jen slovem. „Bůh“ je výraz, 

který označuje Boží skutečnost. Je to Bůh sám ve své podstatě, ve svém nitru. A jaké je to Boží 

nitro? – Nitro Boží je láska a pravda.3,4 Slovo Bůh najdeme ve všech jazycích a jedna hluboká 

myšlenka praví, že toto slovo nezplodil člověk našich dějin sám: že mu bylo s věděním, jež 

vyjadřuje, dáno na cestu při vyhnání z ráje. Proto zůstalo mezi slovy ostatními, aby člověka  


