
ABY BYLI JEDNO (JAN 17,20-26) 

Aby všicni byli jedno 
 Kázání a výzvy k svornosti a jednotě slyšíme na všech stranách. Ale není snadné jednoty 
dosáhnout. Často sníme o nějaké jednotě vyšší, nadosobní: jednota národa, lidstva, celého 
vesmíru. Bylo by to možná krásné, ale má toto řešení slabou stránku. Jednotlivec jako osoba se 
musí do této jednoty zařadit, poddat se jí a případně se za ni obětovat. Celek je víc, než-li část. 
Ale můžeme člověka s jeho důstojností a svobodou považovat jenom za část celku? Smí se 
potlačit osobní mínění a jednání jenom proto, aby vládla jednota? 

Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě 
Už Aristoteles pochopil, že jednota, která odpovídá hodnotě člověka, je ta, která vzniká ze 

svobodných osobních vztahů, z přátelství.To však má různé stupně. Aristoteles rozlišuje tři. Je 
přátelství ze zábavy. Je roztomilé, je-li zábava nevinná, ale jenom tak dlouho, jak je to baví. 
Pak se rozpadne. Druhé přátelství je z užitku: obě strany z toho mají zisk, pomáhají si. Jak 
dlouho? Dokud ten užitek a zisk ze spojení trvá. Kdyby jim to bylo na škodu, rozejdou se. 
Trvalé přátelství je jenom třetí: z ctnosti. Spojuje-li lidi ctnost, nerozejdou se, protože ctnost je 
věčná. Aristoteles zůstal u této všeobecné zásady. Těžko se rozvádí do detailů. Křesťané jdou 
dál. Nejdůležitější ctnost je láska. Její nejdokonalejší vzor pak je v životě Nejsvětější Trojice. 
tři božské Osoby se navzájem tak milují, že jsou jeden Bůh. Neslily se v jedno, neobětovaly se 
pro jedno, ale vytvořily jedno svobodnou láskou. 

Aby i oni byli jedno v nás 
 Jsou lidé schopni jednoty v lásce? Do jisté míry. Proto je i jejich jednota jenom v jistém 
stupni. I ta je krásná, jako např. v dobré rodině. Ale je to láska smrtelných osob. Proto se i tato 
jednota rozpadá smrtí. Bůh se však rozhodl, že lidskou lásku zachová tím, že jí dá účast na své 
lásce, na životě Nejsvětější Trojice. Stalo se to sesláním Ducha svatého. Hned na to vznikla v 
Jeruzalémě první církevní jednota. O ní čteme ve Skutcích apoštolů, že “obec věřích měla 
jedno srdce a jednu duši” (Sk 4,32). Tou jednotnou duší církve se stal Duch svatý, Duch 
Kristův. Měli tedy i jedno srdce: snažili se stejně myslet i jednat. Dnešní svět tolik usiluje o 
jednotu. Křesťané mu nabízejí svou pomoc k dosažení toho cíle: účastí na Božím životě, který 
je tajemství Tří v absolutní jednotě. 
  

Převzato z knihy Tomáše Špidlíka, Živé slovo 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 
6.5. 6. velikonoční Sk 10,25-26.34-35.44-48 1Jan 4,7-10   Jan 15,9-17 
13.5. 7. velikonoční Sk 1,15-17.20-26 1Jan 4,11-16  Jan 17,11b-19 
20.5. sesl. Ducha Sv. Sk 2,1-11 Gal 5,16-25  Jan 15,26-27;16,12-15 
27.5. Nejsv. Trojice Dt 4,32-34.39-40 Rim 8,14-17  Mt 28,16-20 
3.6. 9. v mezidobí Dt 5,12-15 2Kor 4,6-11   Mk 2,23-3,6 
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Milí farníci, 

Je to ještě docela nedávno, kdy jsme slavili Velikonoce a nyní už vstupujeme do krásného 
měsíce Panny Marie. V tomto měsíci nás očekává několik slavností. Je to Slavnost 
Nanebevstoupení Páně, Slavnost Seslání Ducha svatého, Slavnost Nejsvětější Trojice a 
Slavnost Těla a krve Páně. Tyto všechny slavnosti jsou letos vsazeny do měsíce máje a 
obklopeny svátky Panny Marie.  
   Navíc se naše farnost chystá o Slavnosti Seslání Ducha svatého přivítat otce biskupa Jana a 
řada našich farníků se připravuje o této neděli přijmout svátost biřmování. Proto se můžeme 
zvláště nyní obracet k Matce Boží Panně Marii s prosbou, aby nám pomohla se dobře připravit 
na přijetí Ducha svatého a s ním intenzivně spolupracovat. Ona je přece snoubenkou Ducha 
svatého! Vztah Panny Marie k Duchu svatému je mimořádně dynamický. Ona v něm od minuty 
k minutě roste a on v ní. Není v ní vůbec nic, co by bylo vyňato z jeho vlivu. Tím, že mu v ní 
všechno říká z celého srdce „ano“, dává mu možnost působit skrze ni v dokonalé svobodě a 
připravovat ji na úkol, ke kterému byla stvořena: být matkou Boha a lidstva. Nedokážeme si 
představit, jak rychlým tempem je člověk posvěcován a zbožšťován, když v něm neexistují 
žádné pochybnosti, a dokonce ani stín odmlouvání, a když se všechny síly zaměřují na tu 
jedinou nejdůležitější věc. Sv. Ignác z Loyoly říká: „Není mnoho těch, kteří dokážou vytušit, co 
by s nimi mohl Bůh učinit, kdyby se bez výhrad podrobili působení milosti; kdyby si získali 
odstup od sebe a zcela se vydali božskému Mistru tak, aby mohl ve svých dlaních formovat 
jejich duše.“  
   Bůh slibuje svého Ducha, sílu svého Ducha každému. Každému, kdo má ještě otázky a 
všechno ještě neví. Každému, kdo uznává své hranice a proto volá k Bohu o pomoc Ducha 
svatého. Věřit také znamená počítat se silou tohoto Ducha, nevzpírat se Jeho hlasu a pobídnutí. 
Jestliže Vás volá do své služby k duchovnímu stavu, nebo vás vybízí k manželství, či přiložení 
rukou k dílu, nebo modlitbě – uposlechněte Jej. Takový člověk zmůže daleko více, než by se 
sám nadál. Ne z vlastní síly, ale silou toho, pro kterého není nic nemožného. 
    
Podívejme se na Marii. 

                                                                          přeji Vám všem požehnaný májový měsíc P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem 
katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné 
účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši 

sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod. 
• V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele      

sv. Barbory.  
• V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste 

srdečně zváni!! 
• Ve čtvrtek 3.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 4.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
V sobotu 5.5. v 10 hod. jste zváni na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na 

návsi a pokračuje se za modlitby sv. růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá. 
Na Květnov pojede také autobus odjezd od divadla v 9.20 hod. 

• V neděli 6.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V neděli 6.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 7.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv.            
v 18.00 hod. 

• V úterý 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele.    
sv. Barbory.  

• Ve čtvrtek 10.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. v děkanském 
kostele a v 17.00 hod. v Údlicích. 

• V sobotu 12.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni! 
• V neděli 13.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 13.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. Březně u Chomutova. 

• Ve čtvrtek 17.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 18.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

V sobotu 19. 5. jste zváni na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14 hod. 
slavena mše svatá. Začátek pěší pouti bude jako již tradičně u kostela sv. Barbory v 9.30 hod. 

V neděli 20.5. o Slavnosti seslání Ducha svatého bude při mši sv. v 10.00 hod. udělovat o. 
biskup Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům. 

• Z důvodu udělování svátosti biřmování nebude v neděli 20.5. bohoslužba v 
Droužkovicích. Všichni jste zváni na setkání s panem biskupem při mši sv. v Chomutově. 

• V pondělí 21.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv.          
v 18.00 hod. 

• Ve čtvrtek 24.5. bude v 17.30 hod. na děkanství nabídka setkání manželat. 
• V pátek 25.5. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku. 
V sobotu 26.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, 

patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele. 
• V neděli 27.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

Ve čtvrtek 31.5. 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. 

MARIÁNSKÁ ÚCTA 

Křesťanská modlitba se obrací k Bohu a i k těm, kteří u Boha už přebývají - ke svatým. 
Mezi nimi zaujímá mimořádné postavení Maria, Matka Páně. Není prostě jen největší ze 
světců, nýbrž je jediná a jedinečná. 

To, co všechno o Marii bylo napsáno, jde do nedozírna. Mnohé z toho je velmi krásné, 
výstižné, pravdivé a vyvěrá z nejryzejších zdrojů křesťanské víry, ale mnohé z toho lze 
pochválit méně, nebo vůbec. Musíme se tedy snažit, abychom mezi tím uměli jasně rozlišovat. 
Mariina důstojnost a postavení spočívá v tom, že je Matkou Vykupitele, Bohočlověka Ježíše 
Krista. Tím, že se stala jeho matkou, stala se křesťankou. Tím, že žila pro své dítě, dorostla do 
zralosti křesťanského života. Ona spoluprožívala jeho život. Následovala ho až pod kříž, plná 
víry. Syn Boží se stal v Marii člověkem, čímž vstoupila do nejtěsnějšího vztahu k Bohu. 

Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji věřící vyhledávali a tázali se na 
Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o třiceti letech jeho života. I na ni sestoupil 
Duch svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života. Nelze si představit, že by k ní lidé 
nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby. Vždyť viděli, jak hluboce 
byla spojena se svým Synem; jistě jí mnozí říkali: "Vzpomeň si na mne ve své modlitbě". A 
tak to zůstalo i nadále. 

Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy. Zvláště zřetelně se projevuje 
hledání její pomoci. Maria je "Potěšení zarmoucených", "Pomocnice křesťanů", "Matka dobré 
rady". Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své 
povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti Kristovy. 

Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk může do její lásky přinést 
veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící (a 
potřební) neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, 
protože ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by 
působily z vlastní vůle a moci, oni za nás (u Boha jen) prosí. 
Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v 
sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který 
byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův. 

Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná; nebyla to dobrá chvíle, když se někteří 
domnívali, že kvůli pravé úctě k Bohu je třeba přerušit spojení s Kristovou Matkou. K tomu ale 
nedošlo náhodou. Člověk má totiž sklon přeceňovat to, co miluje. Tak se do vztahu k Panně 
Marii dostalo leccos přehnaného a blouznivého. K tomu přistupovaly vlivy legend, lidová 
touha obklopit milované postavy mimořádnými jevy a vyplnit jejich život zázračnými 
událostmi. Dále sentimentalita, sklon k nasládlosti a změkčilosti. Toto všechno napáchalo v 
oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit tomu, že se proti tomu zvedla kritika 
všeho druhu, oprávněná i neoprávněná, a že leckteří opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. 
Chtějí se vymanit z přepjatostí a pokřivenin, nedokáží však rozlišovat, a proto odhazují vše. To 
je ale veliká ztráta, protože dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, jak dokonale je propojena 
pravá mariánská úcta s bdělým smyslem pro křesťanskou pravdu. 

 Romano Guardini: O modlitbě  (převzato z www.pastorace.cz)


