
Maria patří k Ježíšovi ze svého dvojího postavení matky: matky tělesné i matky ve víře. A 
my patříme k Marii podobně ze dvou důvodů: protože je i naší matkou a protože je i naší 
sestrou ve víře. I ona je údem církve, byť nejvznešenějším (sv. Augustin). A tak v dávném 
vyznání křesťanů o Panně Marii, prostřednici milostí, září a zjevuje se důležitá pravda o 
církvi: všechny údy se v ní navzájem potřebují, všechny si mohou být navzájem prospěšné a 
to podle toho, jak jsou blízko Kristu a jak je ve své svobodě Bůh obdaroval. 

Toto nic nemění na skutečnosti, že jsme všichni, včetně svatých a Panny Marie, odkázáni 
na Ježíše, Vykupitele, jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Aby se však naše vazba na 
Ježíše mohla promítnout do našich životů, aby se jeho dary mohly stát v našich životech 
skutečnými a používanými, aby se Boží láska mohla vlastně "vtělit" do našich životů, na to 
potřebujeme jeden druhého ... i svaté ... a samozřejmě i Pannu Marii. A za tyto všechny vazby 
nemůžeme být Ježíši, který nás všechny přijal, a který toto spojení mezi námi vytváří, nikdy 
dost vděčni. 

Nikdo z nás si sám nestačí, a to ani ve víře; nikdo, ani Panna Maria, nemůže dát sám ze 
sebe světu spásu. Ale všichni, kdo věříme a kdo své životy Bohu otevíráme, jsme pro jeho 
dílo spásy použitelní. Maria, služebnice Páně, slouží Ježíši a jeho dílu spásy i nám. Je prvým 
údem církve. 

Májové úvahy - výběr z encykliky Jana Pavla II., Redemtoris Mater 
(převzato z webu Pastorace.cz) 

Milí farníci, přeji nám všem skutečně hlubokou vnitřní radost ze zmrtvýchvstání Pána 
Ježíše Krista a kéž nás toto vědomí naplňuje 

obrovskou nadějí, že i my máme svou vlast v nebi. Mnozí si toto uvědomujeme zvláště 
tváří v tvář skutečnosti, že si Pán těsně před 

Velikonocemi odvolal řadu našich farníků před svou Tvář. Co k tomu dodat? "Nechceme 
vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už 

zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději.  
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh 

(k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A pak už 
budme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy." (1 Sol 4) 

  
Toto je ta pravá velikonoční radost a naděje!   
Požehnané Velikonoce Vám všem   P. Alois 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
21.4.  Zmrtvýchvstání Páně   Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4     Jan 20,1-9 
28.4. 2. velikonoční Sk 5,12-16 Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Jan 20,19-31   
5.5. 3. velikonoční Sk 5,27b-32.40b-41  Zj 5,11-14      Jan 21,1-19 
12.5. 4. velikonoční Sk 13,14.43-52 Zj 7,9.14b-17    Jan 10,27-30 
19.5. 5. velikonoční Sk 14,21b-27 Zj 21,1-5a   Jan 13,31-33a.34-35 
26.5. 6. velikonoční Sk 15,1-2.22-29 Zj 21,10-14.22-23  Jan 14,23-29 
2.6. 7. velikonoční Sk 7,55-60 Zj 22,12-14.16-17.20  Jan 17,20-26 
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152. ČÍSLO                                 Velikonoce  2019 

To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. (Exsultet) 

Milí farníci, 
popeleční středou jsme vstoupili do šestitýdenního období přípravy na slavení 

Velikonočních tajemství. Vstupní modlitba Popeleční středy nám ukázala hlavní náplň postní 
doby, kterou má být „úsilí o svou duchovní obnovu.“ Úsilí o duchovní obnovu může mít 
různé podoby, ale pouze jeden přijatelný výsledek – duši, která si uvědomuje velikost Boží 
milosrdné lásky, která se pro mě, ne pro společnost, ne pro lidstvo, ale pro mě, vydává až do 
krajnosti. 

Epicentrem Velikonoc; a veškerých dějin, je liturgie Veliké noci, kdy plamínek 
velikonoční svíce symbolizuje živého Krista, jehož Zmrtvýchvstání je jasným světlem, které 
osvětluje veškerý čas i prostor. Velikonoční chvalozpěv, Exsultet, vyjadřuje nevýslovnou 
radost celého stvoření z Kristova vítězství nad smrtí. Celý chvalozpěv, který se zpívá na 
začátku velikonoční vigilie, je nádhernou oslavou mystéria Kristova Zmrtvýchvstání, které 
Boží prozřetelnost vložila do plánu spásy. 

Světlo víry a temnota hříchu, život a smrt, beznaděj zatracení a jásavá radost vykoupení – 
tyto a mnohé jiné motivy jsou obsaženy ve Velikonočním chvalozpěvu. Božská tajemství, 
která se skvějí ve slávě, oslavují andělé v nebi i země a celé stvoření. I Církev, naše matka, se 
má radovat. A její děti, věřící lid, mají svým zpěvem naplnit Boží dům, ve kterém se 
shromážděná církevní obec raduje ze slavného vítězství svého Spasitele. Neboť mystérium 
této Veliké noci zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; 
zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci; vzdaluje věřící v Krista od 
nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti a sdružuje ve svaté společenství. 

Po velikonočním chvalozpěvu následuje bohoslužba slova, kdy nasloucháme biblickým 
textům, které nám přibližují dějiny spásy. To, že spása není abstraktní pojem, ale že je to 
realita, která se existenciálně dotýká každého z nás, nám připomene křest katechumenů. Ti se 

http://www.farnostchomutov.cz


na svůj křest připravovali celý rok a jejich křest nám umožní, abychom si připomněli a oživili 
svůj vlastní křest a všechno to, čím je a co nám dává. 

Tak tedy: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Radostné 
Velikonoce Vám všem! 

P. Leo Gallas OCr. 

STANE SE 

• V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit 
ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele. 

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 17.4. od 15.30 hod. 
• Ve čtvrtek 18.4. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích, tzv. MISSA 

CHRISMATIS. V tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých 
farností požehnané oleje z této mše svaté. 

• Na Velký pátek v 16.30 hod. bude Křížová cesta také v kostele v Údlicích. 

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele: 

• Na Zelený čtvrtek 18.4. v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti 
kněžství. 

• Na Velký pátek 19.4. ve 12.00 hod. nabídka promítání filmu Umučení Krista na faře  
          v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském kostele.  

• Na Velký pátek 19.4. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu 
milosrdenství. 

• Na Bílou sobotu 20.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. 
Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.  

• Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte vzít  
s sebou zvonečky!!!  

• V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 
10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod. 

• V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích a ve 14.00 
hod. ve Vysoké Jedli. 

• Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 u 
sv. Barbory. 

• V úterý 23.4.  při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude udílena svátost 
nemocných. 

• Ve čtvrtek 25.4. od 10.00 hod. bude jarní úklid na Květnově. Každá pomocná ruka 
vítána! 

• V pátek 26.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
• V pátek 26.4. bude v 19.00 hod. poutní mše sv. v Sušanech, kterou bude celebrovat 

Mons. Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni! 

od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se" (Jan 
13,3-4). Ještě ustanovuje znamení své lásky. My víme právě tak jako Ježíš, že jsme od Boha 
vyšli a že se opět k Bohu vrátíme. Otázka je, jaká znamení lásky konáme. Eucharistie není 
jen Ježíšova hostina na rozloučenou, nýbrž i naše vlastní. Slavíme při ní Ježíšovu smrt a jeho 
vzkříšení a předjímáme v ní i svou vlastní smrt a své vzkříšení. Vyznáváme, že i my jsme zde 
na zemi jako hosté. A tak je slavení eucharistie pro nás pozváním, abychom tváří v tvář 
našemu rozloučení vědomě žili a zanechali tak lidem znamení své lásky, která zůstávají. 

Pokuste se v příštích dnech slavit eucharistii v tomto smyslu. Prociťte, co to znamená, že 
vás Ježíš miluje až do krajnosti, že se za vás vydává, že se vám dává za pokrm a za nápoj. A 
uvažujte o tom, jak byste mohli osvědčit svou lásku vůči lidem, kterou dostáváte; těm lidem, 
které dnes potkáte; jak byste jim rádi ukázali, že je milujete až do krajnosti, až do konce, že je 
milujete bez výhrad, že vaším vlastním poselstvím je láska; že láska je vaším posledním 
slovem, které byste jim rádi zanechali.  

Ve východní církvi obvykle přistupují ke sv. přijímání s rukama zkříženýma na prsou. 
Pokuste se v příštích dnech meditovat s tímto gestem. Zkřižte své ruce na prsou a představte 
si, že ve vašem srdci dlí Kristus se svojí láskou, s níž vás miluje až do krajnosti. V gestu kříže 
ochraňujte Kristovu lásku ve svém srdci jako to, co je nejvzácnější vůbec. Odevzdejte se 
tomuto gestu a představujte si přitom, že Kristova láska ve vás jako oheň proniká vším, 
všechno naplňuje a svou něhou zahřívá. Pak myslete na ty lidi, kteří vám leží na srdci a 
představujte si, jak se tato láska z vašeho srdce přelévá i na ně a oni tím nejsou chudší, nýbrž 
že v sobě pocítí novou vitalitu a hluboký vnitřní mír; buďte si jisti tím, že Boží láska, 
chráněná ve vašem srdci, stačí pro všechny, s nimiž se dnes setkáte. 

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za odkaz tvé lásky, který jsi nám věnoval v eucharistii. 
Děkuji ti, že se mne v každé eucharistii dotýkáš svýma uzdravujícíma láskyplnýma rukama, že 

mne svou láskou zcela pronikáš, takže se mohu sjednotit s tebou, jenž ses pro mne zcela 
vydal. Daruj mi ochotné srdce, abych tě do sebe tak přijal, že uzdravíš všechny mé rány a 

urážky. Amen. 

 z knihy Anselma Grüna: Exercicie pro všední den 
(převzato z www.vira.cz, redakčně upraveno a zkráceno) 

MARIA - PROSTŘEDNICE 

Maria se staví mezi svého Syna a lidi v situaci jejich nedostatků, potřeb, utrpení. Staví se 
"mezi ně", to znamená dělá prostřednici, ne jako cizí osoba, ale ze svého postavení matky. Je 
si vědoma, že jako taková může přednášet Synovi potřeby lidí, ano více: že má k tomu 
"právo". Její prostřednictví má tedy ráz přímluvný. Maria se "přimlouvá" za lidi. (RM 21) 

Někdo řekne: "Mezi Krista a mezi mne není potřeba stavět žádného prostředníka". Jiný 
řekne: "Nemohu ke Kristu přímo, prostředníka nutně potřebuji." Který názor je správný? 
Vlastně ani jeden. Pravdou je spíš to, že my lidé - křesťané se potřebujeme navzájem. 
Potřebujeme své bližní, své bratry ve víře, laiky i kněze, svaté a tedy samozřejmě i Marii. Ale 
nejen to. I Ježíš ji potřebuje a i nás potřebuje pro své dílo spásy. A to všechno proto, že Bůh 
stvořil člověka jako tvora společenského, jako toho, kdo si sám nevystačí. A také proto, že 
Bůh sám vtělením přijal tyto lidské podmínky za své. 



• V neděli 26.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• Ve čtvrtek 30.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 a v 18.00 hod. 
v děkanském kostele a v 17.00 hod. v Údlicích. Pamatujte na účast na mši svaté. 

V sobotu 1.6. 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 sobotu 1.6. v 11.00 hod. budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla 
Velikého oddáni Lucie Školoudová a Vít Šobáň. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00. Zvláště pro ty, kteří se nemohou z 
vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní platnost. 

LÁSKA DOVRŠENÁ (ROZJÍMÁNÍ O EUCHARISTII) 

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto 
světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.
(Jan 13,1) 

Jan tímto veršem vykládá nejen mytí nohou, nýbrž i eucharistii. V obraze mytí nohou Jan 
vyjadřuje to, co nejhlouběji poznamenávalo celý život Ježíšův a co chtěl ještě jednou položit 
na srdce svým učedníkům při večeři na rozloučenou. Už Ježíšovo vtělení je pro Jana výrazem 
Boží lásky. "Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jediného dal" (Jan 3,16). Svou vinou jsou 
lidé neschopni lásky. Stáhli a uzavřeli se sami do sebe. A tu přišel Ježíš, aby je svou láskou 
opět uschopnil k lásce. Uzdravoval nemocné, láskyplně se skláněl k bolavým místům, která 
lidé skrývají před sebou i před druhými. To se nejzřetelněji ukázalo při mytí nohou. Tu Ježíš 
pokleká, aby se nás dotkl na nejbolavějším místě a aby nás uzdravil a aby nám umyl naše 
prachem této země ušpiněné nohy; nohy, které jsou nepohledné, zablácené, poraněné trny a 
střepy z cest. Staří řekové mluvili o Achilově patě, kde jsme zranitelní. Největší ranou, která 
nás trápí, je rána smrti a rána samoty, která se nejradikálněji projevuje smrtí. K té se Ježíš při 
svém ukřižování sklání, aby se nás na tomto zranitelném místě dotkl a uzdravil nás. 

Jan nám mytím nohou a řečí na rozloučenou, která následuje, popisuje, oč při každém 
slavení eucharistie jde. V eucharistii slavíme Ježíšovu lásku, jíž nás miloval až do konce. Dát 
sebe někomu k jídlu je výrazem největší lásky. Dává-li se nám Ježíš za pokrm a v podobě 
chleba, který smíme žvýkat, pak to je jakoby polibek lásky, jímž nás líbá. A dává-li nám svou 
krev v podobě vína, pak začínáme tušit, že jeho láska je sladší než víno. Vpíjíme do sebe jeho 
božskou lásku, abychom opět byli schopni milovat se navzájem. Při každém slavení 
eucharistie nám Ježíš prokazuje svou lásku měrou nejvyšší. Tu se k nám sklání, k našim 
poraněním a urážkám, kleká si k nám, aby se dotýkal našich nohou, které se ušpinily na 
prašných cestách našeho všednodenní, které jsou zabláceny naší vinou, kterou jsme se svou 
nepozorností nebo zlobou obtížili. Ježíši smíme ukázat všechno, co jinak před lidmi 
skrýváme. On se nás láskyplně dotkne a obmyje nás a - budeme čistí. 

Ježíš při poslední večeři, při mytí nohou a při své smrti na kříži vryl zcela hlubokou stopu 
své lásky do tohoto světa. A v každé eucharistii se stopa této lásky pro nás zviditelňuje. 
Eucharistii však slavíme také proto, abychom v tomto světě zanechali stopy své lásky. O 
Ježíšovi se praví: "Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že 

• V sobotu 27.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na 
plakátku. 

• V sobotu 27.4. bude Den otevřených památek. 
• V neděli 28.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 29.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00  
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

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. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18 hod. 
• Ve středu 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v 

kostele sv. Barbory.  
Ve středu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.  

Všichni jste srdečně zváni!! 
• Ve čtvrtek 2.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 4.5. v 10.00 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 5.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V neděli 5.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v 
kostele sv. Barbory.  

• V pátek 10.5. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
• V sobotu 11.5. ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Nikola Žlebková a 

Jakub Jadlovský.  
V sobotu 11.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni! 
• V neděli 12.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně. 

• V pondělí 13.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 16.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V sobotu 18.5. jste zváni na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. 

slavena mše svatá. Podrobnosti budou na plakátku. 
• V neděli 19.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
V neděli 19.5. ve 14.30 hod. jste zváni na Ekumenické německo-české setkání  NA 

KVĚTNOVĚ. 

• Ve čtvrtek 23.5. v 17.30 hod. bude setkání manželat. 
• V pátek 24.5. v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti 

na plakátku. 
• V sobotu 25.5. v 10.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Jolana Ficzuová a 

Petr Bilej.


