
které bylo na zemi schránkou života Božího, nemohlo pro tuto vznešenost podlehnout 
porušení. Ono vzetí Panny Marie do Boží slávy je možné vidět jako předvoj vykoupených, 
kteří přijali Spásu a jejichž tělo bude po konci světa vzkříšeno. 

Přirozená tělesná smrt symbolizuje umírání všem pozemským věcem. Při vzpomínce na 
Mariin konec života, bychom měli mít na mysli i vlastní opouštění toho, pro co žije svět. 
"Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, 
kdo za ně zemřel i vstal." (2 Kor ,15) Tato slavnost má nás nasměrovat k životu v nebi, kde v 
den posledního soudu máme přijmout oslavené tělo podobající se Kristovu a Mariinu. Ale už 
dnes musíme proto něco udělat, jak radí ap. Pavel ve výše citovaném listu do Korintu. V něm 
také připomíná: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu 
nové!" (2Kor 5,17) 

Den Mariina nanebevzetí je ztotožňován s dnem jejího úmrtí. Jako její Syn i ona prošla 
smrtí, nad níž zvítězila účastí v Jeho vítězství. Vše ostatní bylo v Jeho božské moci a 
odpovídalo Jeho lásce a důstojnosti. Sv. Antonín z Padovy o tomto svátku upozorňoval, že 
Mariiny výsady jsou propojeny a dány v nevýslovné milosti Božího mateřství, kterému se 
nemůže rovnat žádný jiný projev milosti. Dával jí titul "Naše Ester," aby zdůraznil význam 
tohoto mateřství, na kterém závisela naše záchrana. Sv. Antonín hleděl na slávu, která se pro 
toto mateřství v nanebevzetí dovršila. 

Bůh volá celého člověka, kterého stvořil s tělem i duší, aby ho jednou mohl celého 
přijmout do věčného života. Proto je v našem pozemském životě důležité dát všechen prostor 
Kristu a jeho milosti jako ho dala Maria. 

Při pohledu na toto podstatné, je tradované legendární vyprávění něčím naprosto 
vedlejším. Mluví o apoštolu Tomáši, opozdivším se na Mariin pohřeb. Proto s ním šli 
apoštolé ke hrobu. Místo nalezli neporušené, včetně Mariina šatu, ale místo těla byla jen 
líbezná vůně růží. A Ti, co se zdrželi u hrobu, vzpomněli si prý na zvláštní záři, kterou v noci 
vnímali. 

Také my bychom ze slavnosti měli vnímat světlo k vlastnímu obrácení, bez kterého se 
obrácení celého světa nemůže uskutečnit 

Zdroj: www.catholica.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
7.7. 14. v mezidobí Iz 66,10-14c Gal 6,14-18   Lk 10,1-12.17-20 
14.7. 15. v mezidobí Dt 30,10-14 Kol 1,15-20   Lk 10,25-37 
21.7. 16. v mezidobí Gn 18,1-10a Kol 1,24-28   Lk 10,38-42 
28.7. 17. v mezidobí Gn 18,20-32 Kol 2,12-14   Lk 11,1-13 
4.8. 18. v mezidobí Kaz 1,2;2,21-23 Kol 3,1-5.9-11  Lk 12,13-21 
11.8.  19. v mezidobí Mdr 18,6-9 Zd 11,1-2.8-19  Lk 12,32-48 
18.8. 20. v mezidobí Jer 38,4-6.8-10 Zd 12,1-4    Lk 12,49-53 
25.8. 21. v mezidobí Iz 66,18-21 Zd 12,5-7.11-13  Lk 13,22-30 
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154. ČÍSLO                                 prázdniny  2019 

Milí farníci. 
Nastávají dva měsíce v roce, kdy je svět jiný, než obvykle bývá. Začíná čas školních 

prázdnin, čas dovolených a příběhů, které se mohou stát právě jen v létě. Pravidelný, 
každodenní řád, který určuje průběh našeho života po zbytek roku, můžeme přizpůsobit 
svému odpočinku.  

Pro člověka je důležité, aby mohl a uměl střídat čas věnovaný práci a jiným 
povinnostem; a čas věnovaný odpočinku. Každý člověk má jinou představu o tom, jak by se 
dal prožít čas věnovaný odpočinku. Pro někoho je tento čas spojený s představou lenošivého 
nicnedělání v posteli. Jiný se věnuje namáhavému ztékání osmitisícových velehor. Někomu 
se při slově „dovolená“ vybaví mořská pláž, jinému zase sekání trávy na chatě a někomu 
dalšímu třeba zavařování jahod. Někdo chce léto strávit sám. Jiný je chce strávit s rodinou, 
další zase se svými přáteli. Kolik je na světě lidí, tolik je způsobů, jak prožít čas odpočinku.  

Pohled na léto je zajímavý i z duchovního hlediska. Je mnoho lidí, kteří si v průběhu 
léta, společně s odpočinkem od práce, dají také „odpočinek“ od duchovních věcí, modlitby 
nebo účasti na mši sv. A přitom léto, spojené s prázdninami nebo dovolenou, je dobou, kdy 
můžeme velmi intenzivně zakoušet samého Boha. Vystoupení z koloběhu běžných starostí 
nám může pomoci otevřít oči a vnímat to, co v průběhu roku nevidíme. Cestujete k moři? 
Jeho nekonečnost nás přivádí k pokoře a k úžasu nad nekonečností Boží. Šplháte po skalách 
a zakoušíte explozi endorfinů, když zdoláte vrchol? A což teprve až dosáhnete vrcholu své 
životní pouti ve věčné blaženosti u Boha? Těšíte se na setkání s přáteli, na které nemáte jinak 
po celý rok čas? Mnohem více bychom se měli těšit na setkání se všemi těmi našimi přáteli, 
kteří očekávají náš příchod na tu úžasnou „párty“, kterou Pán připravil pro ty, kteří jsou jeho 
přáteli… 

A takto bychom mohli pokračovat dlouho. Každá letní nebo prázdninová událost 
kolem nás může projít bez povšimnutí … a nebo … nás může povznést k Tomu, Který šest 
dní pracoval a sedmý den odpočíval. 

P. Leo Gallas OCr. 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

O nedělích 7., 14. a 21. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  
v 10.30 hod. česky  a ve 14.15 hod. v německém jazyce. 

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 7., 14. a 21. července  v 
děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 
              

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. 
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto: 

Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.   
   ST, PÁ  v 18.00 hod. 
   NE v 8 a v 10 hod. 

Sv. Barbora:  PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.  
       

• V pátek 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8.00 hod. a v 18.00 
hod. v děkanském kostele. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. 

• V neděli 7.7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 10.7.  po večerní mši svaté je jednání ERF. 
• V neděli 14.7. se v děkanském kostele při mši sv. v 9 hod. rozloučíme s naším panem 

kaplanem P. Leem Gallasem, který odchází na své samostatné kněžské působiště do Mostu. 

• V pátek 26.7. po ranní bohoslužbě, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele, bude  
pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá. 

V sobotu 27.7. v 15.00 hod. bude v Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 
• V neděli 28.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod. 

V neděli 28.7.  v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. 
 Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!! 

V neděli 28.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích  průvod od křížku a 
následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

• V sobotu 3.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 4.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V sobotu 17.8. v 11.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Magdalena Balogová a 
Marek Oláh. 
• V sobotu 17.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 18. 8. 
Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete - tak jako každoročně - 
upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc! 

V neděli 25. 8. v 11.30 hod. bude  v Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  
Přijměte srdečné pozvání! 

 V neděli 1.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží 
požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.  
• V neděli 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 2.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Mše svaté s nedělní platností (zvláště pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy  
každou sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. 

NANEBEVZETÍ  PANNY MARIE 

Tento svátek se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal slavit 
celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se 
Nanebevzetí Panny Marie stávalo nejčastějším titulem mariánských kostelů. Z velkých 
teologů byli výraznými představiteli této pravdy v první polovině VIII. stol. sv. German a sv. 
Jan Damašský. 

Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. z 1. 11. 1950 a říká se v něm, že Panna 
Maria obdržela hned po odchodu z tohoto světa celou slávu, protože byla vzata do nebe s 
tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků. Tímto byla 
potvrzena staletá víra křesťanů. 

O zcela mimořádném privilegovaném postavení Panny Marie hovoří v Bibli v knize 
Zjevení apoštol Jan. Některé tyto části nesou tajemství skrytá lidským úvahám. Aby se však 
nejvýš svatý Bůh mohl spojit s lidstvím, které chtěl v lidském těle vykoupit, potřeboval si 
připravit k tomu odpovídající ženu, kterou přislíbil již na počátku v Gn 3,15 (a o jejíž oslavě 
Jan mluví). To má souvislost i s dogmatem o Neposkvrněném Početí a celým Mariiným 
životem v Bohu, jenž v ní přebýval neustále. Jeden výklad knihy Zjevení poukazuje na 
Město, sestupující od Boha, připravené jako nevěsta.., příbytek Boží uprostřed lidí (Zj 
21,2-3), jako na obraz Panny Marie. Právě tato vznešenost Marie, nejčistší dcery Otce, 
snoubenky Ducha Svatého a Matky Syna, byla i pro její věrnost a neustálou jednotu s Boží 
vůlí, za podílu zásluh Božího Syna, hodna mimořádného povýšení. Její neposkvrněné tělo,


