
Anděl říká Marii: "buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou" (Lk 1,28). Kam toto slovo Marii 
staví? Mimo nás nebo mezi nás? Maria je "požehnanou mezi ženami" - doslova (i když ne 
hezkou češtinou) "nejpožehnanější z žen". A co my? Bůh nás všechny "v Kristu obdařil vším 
požehnáním nebeských darů" (Ef 1,3), jak čteme v listě Efezanům. Nás i Marii; naše i 
Mariino spojení s Kristem je základem všeho. Pro toto spojení s Kristem se dostává 
požehnání nám i jí. A svatý Otec několikrát ve své encyklice zdůrazňuje, že Mariino vpojení 
do Krista, do jeho tajemství, není způsobeno tím, že je tělesnou matkou Ježíšovou, ale 
především tím, že spáse uvěřila, že řekla Bohu ano a v tomto "ano" od zvěstování do své 
smrti vytrvala. 

Bůh toto své požehnání vylévá na celé lidské dějiny. Ale Maria je tímto požehnáním 
naplněna ve zvláštní a ojedinělé míře. Proč? Proč ta "protekce"? Odpověď je dvojí: ta prvá - 
protože si ji Bůh k tomu svobodně vybral. A druhá - protože ona na své vyvolení reagovala s 
největší možnou vstřícností, dala svůj život   b e z e   zbytku k dispozici a tak její "ano" Bohu 
bylo bez jakýchkoliv stop a stínů výhrad. 

Je velmi důležité, abychom se sv. Janem Pavlem II. pochopili Mariino naplnění milostí v 
souvislosti se vším požehnáním duchovním pro všechny křesťany, kterým nás Bůh skrze 
Krista zahrnul. Maria stojí ve stejném "dešti", pod stejným velkým "vodopádem", který Ježíš 
způsobil, jako my, ale nabírá z tohoto daru shůry nejvíc. Stojí tu tedy mezi námi jako příklad, 
vzor a hlavně naděje - nestojí někde na výšině mimo nás. Ten proud, déšť, vodopád stále teče. 
A tedy i já vím, že jsem vyvolen, že jsem Kristův a mohu tedy nastavovat sebe sama jako 
nádobu, mohu se snažit o své nové a nové "ano" Bohu ve všem, k čemu mne v životě volá. 
Mohu usilovat o to, abych měl svých "ano, ale..." svých výhrad i svých "ne" méně a méně. 

Je pravda, že život je těžký. Mariin život byl těžký také. Ale právě v tomto obtížném 
životě mne zastihuje záplava Božího životodárného požehnání. Mohu přijít, ale i odejít, mohu 
nastavit dlaň, ale i sebe celého. Mohu být milostí zahrnován víc a víc. Maria, nazaretská 
dívka, "obyčejný člověk" – ovšem člověk naděje a vzor pro můj "obyčejný život". 
Modleme se: 
Bože děkujeme ti a chválíme tě za proud milostí, obdarování a požehnání, kterým nás v 
Kristu zahrnuješ. A děkujeme ti za to, že nám bezmeznou víru své lásky ukazuješ na Marii - 
milostiplné - požehnané mezi všemi ženami - na naší velké sestře, která byla před tebou zcela 
malá. Amen. 

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.) 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
2.5. 5. velikonoční Sk 9,26-31 1Jan 3,18-24   Jan 15,1-8 
9.5. 6. velikonoční Sk 10,25-26.34-35.44-48 1Jan 4,7-10     Jan 15,9-17 
16.5. 7. velikonoční Sk 1,15-17.20-26 1Jan 4,11-16   Jan 17,11b-19 
23.5. seslání Ducha sv. Sk 2,1-11 Gal 5,16-25   Jan 15,26-27;16,12-15 
30.5. Nejsv. Trojice Dt 4,32-34.39-40 Rim 8,14-17   Mt 28,16-20 
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167. ČÍSLO                                 Květen  2021 
 
Milé sestry a milí bratři, 

 po delší odmlce se Vám dostává opět do rukou náš farní Dvojlístek. Jsme jistě všichni 
nesmírně rádi, že se můžeme opět více nadechnout a to i duchovně. Především jsme všichni 
jistě velmi vděčni za možnost slavení Velikonoc společně jakožto farní rodina. 
 Nyní vstupujeme do krásného mariánského měsíce máje a dá-li Bůh, naplněného celou 
řadou krásných duchovních událostí a poutí. V tomto měsíci nás všechny zve naše nebeská 
Matka Panna Maria, abychom přistoupili k Ní a Ona, aby nás mohla bezpečně a jistě vést ke 
svému milovanému Synu a našemu Pánu Ježíši Kristu.  
 Můžeme tak učinit zvláště skrze májové pobožnosti, kterých bychom se měli účastnit ve 
velkém počtu. Ale také modlitbou sv. růžence ať už v našich rodinách či přede mší svatou. 
Panna Maria nás jasně vybízí a říká: „Kdo se modlí, nebojí se budoucnosti!“  To je veliká 
pravda. Pravdou ale také je, že modlit se takto musíme učit a naučit. A tak jako se učíme 
chodit chozením, mluvit mluvením, tak se také učíme modlit modlitbou a vrůstáním do ní. 
Je jistě velmi potřebné, abychom se u Marie a s Marií naučili Její tři postoje srdce: 

1) vnímavost pro Boha a bližního, 
2) věrnost danému slovu, 
3) důvěra v šťastnou budoucnost. 
První vlastností mariánského člověka je vnímavost pro Boha a bližního. V evangeliu o 

zvěstování toto můžeme reflektovat okamžitě, jak pozorně vnímala a slyšela Maria Boží 
hlas. Jak její souhlas s Boží vůlí nebylo pasivní podřízením se rozkazu, ale vědomým 
rozhodnutím ke spolupráci s Božími záměry. Nejen vnímavě naslouchala. Lukáš o ní říká, že 
Maria všechna ta slova uchovávala a uvažovala o nich ve svém srdci. Jistě chápeme, jak je 
nám všem tato vlastnost potřebná! 

   Doma když nám něco říká maminka nebo tatínek, kdy se dostaví naše reakce? Nebo 
manželka manželovi či manžel manželce – každý potřebuje někoho, kdo ho s porozuměním 
vyslechne, potřebuje pocit, že je brán vážně, že se se starostmi či radostmi může rozdělit s 
ostatními. Učme se od Marie dobře, ochotně a uvážlivě naslouchat hlasu člověka i Boha. 

http://www.farnostchomutov.cz


 Druhou vlastností Mariina srdce je její věrnost. Nebyly to žádné velké řeči, žádné halasné 
Te Deum, ale prostě ANO – FIAT, jímž Maria odpovídá na Boží nabídku. 
   Souhlas bez zbytečných slov. Jediné slovo, ale Maria za ním věrně stojí po celý život až do 
smrti. A kolik důvodů mohla mít pro zrušení slova, když měla utíkat za hranice, když měla 
pustit Syna na smrt. 
   Oč snadněji se žije lidem tam, kde se lze spolehnout na dané slovo, kde se manželé mohou 
spolehnout na vzájemné svatební ano, kde zaměstnanec může stavět na příslibu 
zaměstnavatele, kde se vedoucí mistr může spolehnout na svou partu. I zde je jistě co k učení 
se od Mariiny věrnosti v daném slovu. 
   Třetí Mariina vlastnost, která nám dnešním lidem moc  schází a kterou moc potřebujeme 
získat, je její důvěra v budoucnost, její optimismus. Maria zažila tolik katastrofických situací, 
tak jí to pořád vycházelo v životě náročně, ale přesto je právě ona přímo parádním 
exemplářem, prototypem člověka, který neochvějně a klidně důvěřuje, že vše, co se děje, je 
v Boží moci a Bůh to obrátí v dobré. Pro ni byla budoucnost jistá a krásná, proto vytrvala až 
po velikonoční jitro, až po Nanebevzetí. 
   Kéž nás P. Maria učí stávat se lidmi s chápavým srdcem, kteří jsou věrní danému slovu, 
kteří ve všech situacích hledí plni naděje do budoucnosti. 
Maria Matko dobré rady – oroduj za nás.  

Žehnám Vám P. Alois 

STANE SE 

Milí farníci, 
program akcí ve farnosti je vzhledem k současné situaci plánován tak, jak je uveden, ovšem s 
vědomím, že vše proběhne tak, jak Pán Bůh dá. 

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. 

Svatý otec nás v letošním máji vybízí a zve ke každodenní modlitbě sv. růžence za 
ukončení pandemie covid-19. Připojme se k této modlitbě zvláště před každou mší 
svatou a též v našich rodinách. Za 25 minut svého času získáme nevypověditelná 

dobrodiní pro nás i celý svět. 

Vsobotu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa.  
• V sobotu 1.5. z tohoto důvodu NEBUDE mše sv. na Květnově. 
• V neděli 2.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích  a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli. 

• Ve středu 5.5. v 18.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele s mešním úmyslem za 
ochranu a požehnání pro počaté životy. 

• Ve čtvrtek 6.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 8.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ POUŤ  začátek v 10.00 hod. modlitbou 
sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním kostele.  

Všichni jste srdečně zváni. 
• V sobotu 8.5.  ve 13.00 hod. budou v děkanském kostele církevně oddáni Jitka Šuliková a 

Antonín Šulik. 
• V sobotu 8.5.  ve 14.30 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.   
• V neděli 9.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.  

• Ve čtvrtek 13.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. 
v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. Pamatujte dnes na účast 
na mši svaté. 

V sobotu 15.5.  bude ORELSKÁ POUŤ NA  KVĚTNOV  sraz v 9.00 hod. v kostele  
sv. Barbory a následně pěší putování. Tato pouť vyvrcholí slavením mše sv.  

ve 14.00 hod. v poutním kostele.  
Všichni jste srdečně zváni, zvláště pak mládež a rodiny s dětmi ke společnému putování. 

• V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• Ve čtvrtek 20.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
O Slavnosti Seslání Ducha svatého 23.5.  v 10.00 hod. při mši sv. v děkanském kostele udělí 

otec biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování našim biřmovancům.  
Provázejme je svou modlitbou. 

• V pátek 28.5. proběhne akce NOC KOSTELŮ také v našich kostelích na náměstí. 
Podrobnosti a program jsou na plakátku. 

V sobotu 29.5. bychom vykonali POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO. 
 Odjezd autobusu v 6.00 hod. od divadla.  

Zájemci ať se zapíší na arch na stolečku v děkanském kostele. 

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

MILOSTIPLNÁ - MARIINO VYVOLENÍ 

Když chceme přemýšlet s Marií o těchto slovech a především o výrazu 
"milostiplná", můžeme nalézt obzvlášť bohatý, rovnocenný pojem právě v listě Efezanům 
(viz Ef 1,3). Když je nazaretská Panna nazývána po zvěstování nebeského posla dokonce 
"požehnanou mezi ženami" (srov. Lk 1,42), vysvětlí se to oním požehnáním, kterým nás 
požehnal "Bůh Otec pro naše spojení s Kristem v nebi". Je to požehnání duchovní, vztahuje 
se na všechny lidi a má v sobě obsáhnout plnost všeho požehnání, jak vyplývá z lásky, jež 
spojuje soupodstatného Syna v Duchu svatém s Otcem. Zároveň je to požehnání, které je 
vylévání skrze Ježíše Krista na lidské dějiny až do jejich skončení: na všechny lidi. Ale Maria 
je tímto požehnáním naplněna ve zcela zvláštní a ojedinělé míře. Alžběta ji zdraví jako 
"požehnanou mezi ženami". (RM 8)


