
mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela oběti každého dne a konala 
skutky kajícnosti. Svým příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého 
muže pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. 

Sv. Zdislava nám ukázala, že život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem 
nevšedně hluboce, radostně a krásně. 

28. srpna 1907 byla blahořečena papežem sv. Piem X., 21. května 1995 byla svatořečena 
papežem sv. Janem Pavlem II. a 24. října 2000 ji Jan Pavel II. prohlásil za hlavní patronku 
Litoměřické diecéze. Od jara 2002 je také dle ustanovení krajského zastupitelstva  patronkou 
Libereckého kraje. 

V rámci oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy je mimo jiné možné navštívit výstavu v 
ambitech dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí s názvem Svatá Zdislava - 
skvělá manželka a milující matka. 

Zdroj: www.catholica.cz a www.zdislava.cz 

STALO SE 

Orelská pouť na Květnov 
Téměř vzápětí po uvolnění mimořádných vládních opatření proti šíření koronavirové 

nákazy se v sobotu 16.5.2020 konal další ročník Orelské pouti na Květnov. Snad pozvání na 
webu naší farnosti, snad touha zbožných věřících (kteří polovinu postní a polovinu 
velikonoční doby museli přetrpět bez účasti na mši svaté) po duchovních zážitcích a 
eucharistii, snad krásné počasí, nebo to vše dohromady bylo příčinou vskutku nebývalého 
počtu poutníků. Pod notářským dohledem bylo napočítáno téměř 70 osob nejrůznějšího věku 
a 2 psi! Ti všichni se od kostela sv. Barbory vydali Bezručovým údolím, přes Bečov a Blatno 
ke kostelu Navštívení Panny Marie na Květnově. Řady poutníků z naší farnosti posílily také 
poutnice až z Moravy a přivítali jsme i vzácnou návštěvu z Prahy - pouti se zúčastnili 
manželé Ucháčovi, vedoucí představitelé Hnutí pro život v ČR.  
 S modlitbou růžence dorazili poutníci před 14. hodinou na Květnov. Na poutní mši svaté  
celebrované duchovním rádcem chomutovské jednoty P. Dvouletým a naším panem děkanem 
P. Hegerem, doprovázené zpěvy chomutovského farního sboru bylo více než 90 osob (těsně 
pod tehdy platným limitem 100 účastníků bohoslužeb). Po mši tradičně následovala Bavorská 
litanie, požehnání milostnou soškou, vyjádření úcty Panně Marii a nakonec společné agapé 
před kostelem - letos navíc s prodejem duchovní literatury. Pouť ke cti Panny Marie, a tím 
samozřejmě ke cti našeho Pána a Boha, to byla mimořádně vydařená a bohatá na milosti.  

Deo gratias! A za rok se opět těšíme! 
Ing. Lukáš Tomko, starosta jednoty 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
7.6. Nejsvětější Trojice Ex 34,4b-6.8-9 2Kor 13,11-13  Jan 3,16-18 
14.6. 11. v mezidobí  Ex 19,2-6a Rim 5,6-11   Mt 9,36-10,8 
21.6. 12. v mezidobí  Jer 20,10-13 Rim 5,12-15  Mt 10,26-33 
28.6. 13. v mezidobí  2Kral 4,8-11.14-16a Rim 6,3-4.8-11  Mt 10,37-42 

Dvojlístek
od Panny Marie Nanebevzaté 

Vydává Římskokatolické děkanství v Chomutově 
Nám. 1. Máje 2, Chomutov 430 01 

tel.: 474651396 
e-mail: dvojlistek.chomutov@seznam.cz 

web: www.farnostchomutov.cz 

163. ČÍSLO                                 Červen  2020 

Drazí přátelé v Kristu, 

na prahu června nás čekají nové výzvy v našich životních příbězích. Je to měsíc, ve 
kterém je zvykem uzavírat školní rok a většina z nás se těší na zasloužený oddych v podobě 
letní dovolené. Letos je ale vše trochu jinak, přestože se situace po koronavirové krizi 
postupně vrací do normálu. Mnozí lidé se v uplynulých týdnech vrátili do původního 
koloběhu a plného pracovního nasazení. Můžeme proto mluvit spíš o novém začátku, či 
jakémsi „restartu“, ve kterém hrozí, že začneme dohánět vše zameškané. Otázka pro každého 
z nás zní, jestli se vše opět vrátí do starých kolejí, nebo se něco v našem přístupu k životu 
změní. Protože my jsme ti, kteří se i nezávisle na vnějších okolnostech můžeme svobodně 
rozhodnout, jaký postoj zaujmeme.  

Co nám v této situaci říká náš Pán? Dnes se opět můžeme scházet ke slavení společné 
liturgie a nanovo si uvědomit hloubku a hodnotu plného setkání s Kristem. Ten nás však 
vyzývá, abychom si poklady naší víry, kterou jsme dostali darem, nenechávali jenom pro 
sebe, ale stali se šiřiteli radostné zvěsti. Zve nás k tomu i prostřednictvím papeže Františka, 
který denně ve svých homiliích interpretuje slova Evangelia ve světle situace ve světě. Díky 
komunikačním prostředkům je můžeme sledovat i v našem rodném jazyce a v záplavě 
informací objevit i ty, které neuvádějí do zmatku, nejistoty a smutku, ale dokážou budovat a 
dávat naději. O té papež právě v těchto dnech zdůrazňuje, že není naivitou nebo iluzí, ale 
jednou s křesťanských cností, která nevychází jenom z našich sil, ale je také dílem milosti 
Ducha Svatého a zabezpečuje nám radost i v čase zkoušek: „Oblečme si víru a lásku jako 
pancíř a naději na spásu jako přilbu.“ (1Sol, 5,8) Papež říká, že „ve zmrtvýchvstalém Ježíši 
zvítězil život nad smrtí. Tato velikonoční víra živí naši naději. … Je to naděje na lepší časy, 
ve kterých budeme i my lepšími, konečně osvobozeni od zla a od této pandemie. Je to naděje: 
naděje nezklame; není to iluze, je to naděje. Navzájem bok po boku, v lásce a trpělivosti, 
můžeme si v těchto dnech připravovat lepší časy.“ Nechme tato slova sestoupit do našich 
životů a ptejme se zmrtvýchvstalého Krista, co můžeme udělat proto, abychom i my sami byli 
lidmi naděje, po které tento svět tolik touží.  

http://www.farnostchomutov.cz


Propojme se také v modlitbě za papeže a jeho poslání, zvláště v den svátku svatého Petra 
a Pavla, který slavíme 29. června a nechme se inspirovat světci, kteří žili jako lidé naděje, ale 
také lidmi kolem nás, kteří nám mohou být vzorem, jak žít naději v praxi.  

K tomu Vám žehná,  
Pater Leopold 

(homilie a další texty P. Leopolda najdete na http://spiritualita.jezuiti.org) 

STANE SE 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

• V sobotu 6.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 7.6. při mši sv. v 10 hod. budou pokřtěny naše katechumenky.   
• V neděli 7.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 

ve Vysoké Jedli. 

Ve čtvrtek 11.6. 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. 

• V pátek 12.6. v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti 
na plakátku. 

• V sobotu 13. 6. v 10.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Jiřina Hálová a Igor 
Kováč. 

• V sobotu 13. 6. v 16.00 hod. bude v děkanském kostele první svatá zpověď rodičů a 
dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání. 

• V neděli 14.6. v 10 hod. v děkanském kostele bude první svaté přijímání. 
• V neděli 14.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně. 

• V pátek 20.6. 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.  
V sobotu 20.6. jste zvání na POUŤ KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY 

MARIE do Voděrad,  kde bude v 17 hod. slavena mše svatá. 
• V neděli 21.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

V neděli 28.6. v 11.30 hod. jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do 
BŘEZNA u Chomutova.  

Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 28.6. mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 28.6. 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! 

• Ve středu 1.7. začínají Farní chaloupky. 
• V sobotu 4.7. ve 12.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Jana Kocourková a 

Marek Kowalski. 
Od neděle 5.7.  jsou poutě na Květnově –  5.7., 12.7. 19.7.  

10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. růžencové schody  
10:30 česká mše a mariánská pobožnost 
12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá 

• Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o 
nedělích 5.7., 12.7. a 19.7. slaveny pouze v 9.00 hod. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Tato mše svatá má nedělní 
platnost. 

800 LET OD NAROZENÍ SV. ZDISLAVY 

Letos si připomínáme kulaté výročí narození patronky naší diecéze, sv. Zdislavy z 
Lemberka. Pocházela ze zámožné rodiny purkrabího brněnského hradu, narodila se 
pravděpodobně v Křižanově na Moravě, kde její rodina sídlila. O zbožném a ctnostném 
životě této rodiny se dozvídáme z kroniky žďárského kláštera.  

Zdislavě bylo něco přes patnáct let, když se provdala za Havla z rodu Markvarticů, pána 
na hradě Lemberku v severních Čechách, kam se po svatbě přestěhovala. Její muž byl 
rytířem, zdobeným válečnou slávou, s křižáckým zanícením pro věc náboženství. Měli spolu 
čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislava. 

Na hradě bývalo rušno, ale v nitru Zdislavy panoval klid, pramenící z Boží milosti. Plnila 
jak společenské povinnosti svého stavu, tak se pečlivě starala o svou rodinu a zároveň vedla 
duchovní život, z něhož čerpala sílu pro všechny činnosti. Byla hradní paní a světicí zároveň. 

V blízkém městě Jablonném založila se svým manželem Havlem špitál, postavila chrám 
svatého Vavřince s klášterem pro dominikány. V Turnově kostel a dominikánský klášter. 

Nejvíce však vynikala svou velkou láskou k potřebným. S radostí navštěvovala často 
chudé, jako by v nich očima víry viděla trpícího Ježíše. Zákon lásky k bližnímu byl náplní 
jejího života podle evangelia. Mateřsky cítila hlavně s těmi nemocnými a zraněnými, kteří 
byli upoutáni na lůžko nebo byli postiženi jakýmkoliv neštěstím a pohromou. Podle 
Dalimilovy kroniky dokonce prý křísila mrtvé, vracela zrak slepým a uzdravovala chromé i 
jinak nemocné. 

Když byl na počátku 20. století veden v litoměřické diecézi proces pro její blahořečení, 
sestavil farní úřad v Jablonném seznam věřících, kteří stvrdili přísahou, že obdrželi od Boha 
na přímluvu paní Zdislavy různé milosti. Tato paní svatého života pomáhá mimořádně i dnes 
všem, kdo se na ni obracejí ve svých duchovních i tělesných záležitostech. Dokladem jsou 
četná poděkování a dary k jejímu hrobu. 

Přes svůj šlechtický stav byla Zdislava ženou prostého života, dobroditelkou chudých i 
nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. 
Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na
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