
Srdce symbolizuje v Písmu svatém celý vnitřní život člověka. Je proto místem pro Boží 
působení. Také Mariino Srdce je vstupní branou do jejího nitra a tedy i do vztahu s Bohem a s 
lidmi. Její ověnčené srdce je podle sv. Augustina "schránkou všech tajemství", zvláště vtělení 
Božího Syna. Podle přesvědčení svatých Otců, "Maria jej počala dříve v srdci než v těle". 
Bůh se často obrací k srdci, když chce hluboce působit na celou osobu. 

Tato úvaha směřuje k ujištění o Mariině sjednocení s Ježíšem, které bylo dovršeno po 
jejím nanebevzetí. Její Srdce prahne po tom, aby k Ježíši mohla přivádět duše, za které On po 
probodení svého Srdce prolil i poslední zbytky krve. Souhlas Mariina srdce s Božím 
záměrem představoval podobnou odevzdanost k přijetí Otcovy vůle jako u jejího Syna - vše 
pro naši spásu. Uctívat ji představuje též snahu "stávat se druhou Marií" pro dílo Ježíše a 
sjednocení se s ním. K tomu také směřují různé modlitby zasvěcení se Marii.* 

Panna Maria se v roce 1917 obracela k dětem ve Fatimě (ale i na své ostatní děti, které na 
různých místech jsou ochotny ji slyšet) slovy: "Modlete se, velmi se modlete za hříšníky. 
Mnoho duší jde do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí." 

Otec Gabriel Amorth toto volání Mariina Srdce o pomoc přirovnal k ozvěně slov Pia 
XII.: "Je to nikdy ne dost promeditované tajemství, že totiž spása mnohých závisí na 
modlitbách a dobrovolných umrtveních konaných za tímto cílem členy tajemného těla Ježíše 
Krista, a na spolupráci pastýřů a věřících, zvláště otců a matek rodin, s božským 
Spasitelem" (Mystici corporis, 42). Z těchto slov pak vyvodil tajemství, které v nich máme 
slyšet: Spolupráce se Spasitelem! A dodal: "Toto tajemství nám ukazuje, jak úcta k 
Neposkvrněnému Mariinu Srdci zdůrazňuje spasitelnou lásku a zve nás k účasti na ní, zve nás 
ke spolupráci s Ježíšem na věčné spáse bližních." 

www.catholica.cz 

* Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co mám. 
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Ochraň mě před každým nebezpečím. 

Pomáhej mi přemáhat pokušení, které mě svádí ke zlému, abych si zachoval čistotu těla i 
duše. Tvé Neposkvrněné srdce ať je mým útočištěm a cestou, která vede k Bohu. 

Vypros mi potřebnou milost, abych se z lásky k Pánu Ježíši často modlil a obětoval za 
obrácení hříšníků a na usmíření tvého Srdce, které bylo uráženo tolika hříchy. 

Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé jednotě a oddanosti k Nejsvětější Trojici. Věřím v ni, 
klaním se jí a miluji ji. Amen. 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
2.6. 7. velikonoční Sk 7,55-60 Zj 22,12-14.16-17.20  Jan 17,20-26 
9.6. seslání Ducha Sv. Sk 2,1-11 1Kor 12,3b-7.12-13  Jan 20,19-23 
16.6. Nejsvětější Trojice Pr 8,22-31 Rim 5,1-5     Jan 16,12-15 
23.6. 12. v mezidobí Zach 12,10-11 Gal 3,26-29    Lk 9,18-24 
30.6. 13. v mezidobí 1Kral 19,16b.19-21 Gal 5,1.13-18    Lk 9,51-62 
7.7. 14. v mezidobí Iz 66,10-14c Gal 6,14-18   Lk 10,1-12.17-20 
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153. ČÍSLO                                 červen  2019 

Milí farníci. 
Vstupujeme společně do měsíce června, který je ozdoben mnoha krásnými a 

významnými dny. Hned na začátku měsíce oslavíme poslední, sedmou, neděli velikonoční. I 
když, podle liturgického kalendáře, doba velikonoční skončí, naše radost z toho, že náš 
Spasitel vstal z mrtvých, se určitě neomezuje pouze na dobu velikonoční, ale trvá po celý náš 
život. 

Stejně tak, jako se radujeme z velikonočních událostí, se můžeme radovat také z toho, že 
nás zde Pán Ježíš po svém nanebevstoupení nenechává bez pomoci. Jak slíbil, poslal nám 
Přímluvce a Utěšitele – Ducha svatého. Pro mnoho lidí je Duch svatý jakousi abstraktní 
veličinou. My ovšem víme, že třetí Božská osoba se může v našem životě projevovat velmi 
reálně. To, že je v našem světě zlo, které se dotýká také nás, to všichni víme. Ale že 
je v našem světě také hodně dobra, to už mnozí lidé nevidí. Špatnostem se člověk nemusí 
nijak zvlášť učit, ani se k nim nějak zvlášť přemáhat. Ovšem konání dobra, to už nám tak 
jednoduše nejde. K tomu je třeba se přemáhat a cvičit se v něm. A právě Duch svatý, který je 
principem dobra v našem životě, nám přichází na pomoc. Svatý Pavel v listě Galatským 
(5,22–23) uvádí, že láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost 
a sebeovládání jsou ovocem Božího Ducha. Kdykoliv se máme rozhodovat v nějaké důležité 
nebo obtížné záležitosti, voláme si Ducha svatého na pomoc; aby nám sama Boží Moudrost 
pomohla v našem rozhodování. 

V nádherném hymnu voláme: Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač 
vyhojit. Srovnej, co je zkřivené, zahřej, co je studené, a nedej nám zabloudit. V těchto 
několika slovech je obsaženo mnohé z toho, co Duch svatý působí v těch, kteří se jím nechají 
vést. O působení Ducha svatého bychom mohli mluvit celé hodiny a stále bychom měli 
mnoho co říci. Z nepřeberného bohatství milosti, které nám Duch svatý dává, můžeme 
na závěr zmínit alespoň dva dary, které potřebuje každý člověk a které potřebuje také každé 
společenství. Jsou to pokoj a svornost. Bez pokoje v srdci a bez svornosti nemůžeme žít 
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dobře svůj vlastní život a nemůže fungovat ani společnost, ve které žijeme. Ať už je to naše 
farní společenství, naše město, náš stát. Zejména teď, v politicky a společensky rozjitřené 
době prosme, aby Duch svatý přišel do našich srdcí a myslí a aby tam mocně působil. 

P. Leo Gallas OCr. 

STANE SE 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

• V sobotu 1.6. v  6.00 hod. odjíždíme od divadla na pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného. 
• V sobotu 1.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 2.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 

ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 5.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 
děkanství. Srdečně jste zváni! 

• Ve čtvrtek 6.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 7.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 8. 6. ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Jana Kadlecová a 

Miroslav Sivák. 
• V neděli 9.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně. 

• V pondělí 10.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 
18.00hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

V sobotu 15.6. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. 
slavena mše svatá. 

• V neděli 16.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• Ve středu 19.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 
děkanství. Srdečně jste zváni! 

Ve čtvrtek 20.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském 
kostele, 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. 

• Ve čtvrtek 20.6. nebude mše sv. v Údlicích. 
• V pátek 21.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 22.6. v 11.00 hod. bude slavena mše svatá v kapličce Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie ve Voděradech. Kaple byla zrekonstruována a bude požehnána při této 

příležitosti naším otcem biskupem Mons. Janem Baxantem. Všichni jste srdečně zváni!  

V sobotu 22.6. v 18.00 hod.  jste srdečně zváni na varhanní koncert do děkanského 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově.  

• V neděli 23.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V neděli 23.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na 
zakončení školního roku.  Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci ☺  Všichni jste 
srdečně zváni! 

• V pondělí 24.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 
hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V pátek 28.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. 
Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory 
v 17.00 hod. Poděkujeme mší svatou také  za uplynulý školní rok,  všichni jste zváni a 
zvláště naši školáci s rodiči a učitelé. 

• V sobotu 29.6. začínají Farní chaloupky. 
• V sobotu 29.6. v 10.00 hod. bude v Litoměřicích kněžské svěcení Ing. Václava 

Nováka. 
V neděli 30.6. ve 14.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – ze Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V 

BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste srdečně zváni! 

NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE 

Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bývá udáván sv. Jan 
Eudes. Šířil ji i ve svých spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta označována za církevně 
schválenou. První papežské povolení liturgického slavení dal Pius VII. (1800-1823). Panna 
Maria o zavedení pobožnosti k svému Neposkvrněnému Srdci požádala ve Fatimě při zjevení 
13. 6. 1917 slovy: "Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci." Roku 
1930 Panna Maria při zjevení sv. Kateřině Labouré (pam. 31. 12.) žádala o ražení, dnes po 
celém světě rozšířené, medailky "Neposkvrněného početí" (označované za zázračnou), na 
zadní straně se dvěma Srdci, Ježíšovým a Mariiným, takto spojenými do jedné úcty. Po II. 
vatikánském koncilu byl Svátek Neposkvrněného srdce Panny Marie přesunut na sobotu po 
druhé neděli po slavnosti Seslání Ducha sv. 

Obracíme se tedy k Mariinu Srdci, které si Bůh vyhlédl, aby skrze ně zprostředkoval 
světu spásu. 

Těm, kteří si kladou otázku, proč má v církvi stále více vzrůstat úcta k Panně Marii, když 
na počátku tomu tak nebylo, odpovídá sv. Ludvík M. Grignion: “Skrze Marii spása světa 
začala a skrze Marii nutně bude dovršena. Marii téměř vůbec nebylo vidět při prvním 
příchodu Ježíše Krista, aby lidé, ještě málo poučeni a osvíceni o osobě jejího Syna se 
nevzdalovali od něho, lnouce příliš silně k ní, což by se bývalo patrně přihodilo, kdyby 
bývala byla známa, pro udivující dary, které jí dal Nejvyšší. (Grignion poukazuje dál na slova 
sv. Diviše Areopagity, že by ji býval považoval za bohyni, kdyby ho víra, v níž byl pevně 
utvrzen, nepoučila, že jí není.) Při druhém příchodu Ježíše Krista, bude ale Maria poznávána 
a zjevena působením Ducha Svatého, aby se skrze ni šířilo poznání Ježíše Krista, láska k 
němu a služba jemu. Důvodů, které vedly Ducha Sv. k tomu, aby skrýval svoji Nevěstu za 
jejího života a zjevoval ji jen velmi málo od kázání evangelia, už není.” (O pravé pobožnosti 
k P. Marii) 

Panna Maria, jako Prostřednice všech milostí (pam. 8. 5.) vše koná v úzkém spojení s 
Duchem svatým, s ním se sjednocuje a jako jeho nástroj, podle přání svého Syna, s mateřskou 
láskou napomáhá svým dětem adoptovaným na Golgotě pod křížem.


