
Úkon lásky, jímž odpovídáme na její lásku 

 Vypukla válka. Jejím fyzickým dějištěm je Ukrajina. Jejím dějištěm 
duchovním se dne 25. března stal Vatikán. Papež František zasvětil Rusko, 
Ukrajinu a svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Učinil tak veřejně, 
konkrétně a současně spolu s biskupy z celého světa a tím naplnil Mariino 
přání zjevené roku 1917 třem chudým pasáčkům poblíž portugalské Fatimy.  
 Přísně teologicky vzato zasvěcení – consecratio – znamená naprosté 
odevzdání sebe a své svobodné vůle do rukou Toho, jehož svrchovanou moc 
uznáváme a přijímáme, tedy (Trojjedinému) Bohu. Ne andělům a ne svatým, 
jen Bohu. Jak je pak možné zasvětit se takto Panně Marii, byť si to ona sama 
přála? Koncilní konstituce Lumen gentium naznačuje směr výkladu: Panna 
Maria se „přidružila k jeho [Kristově] oběti svou mateřskou duší a láskyplně 
souhlasila, aby byl zabit obětní dar, který ona zrodila“ a „zcela zvláštním 
způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a 
vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší 
matkou v řádu milosti.“ Navíc jde o „úkon lásky, jímž odpovídáme na její 
lásku“ (Štěpán Maria Filip, OP) – proto to Neposkvrněné Srdce. 
 A proč Rusko, proč teď? Zde už se můžeme jen dohadovat, jelikož nejsme 
papež. Válka je jistě hrozná věc, ale nejde o jedinou válku současnosti. Možná 
že se kusá odpověď skrývá v onom „kde“: představte si na chvíli, že jste 
buddhista už několik desetiletí meditující kdesi na bezejmenné sedmitisícovce 
– co asi uvidíte při pohledu na „západ“? Uvidíte křesťanské země, jak se mezi 
sebou mydlí, ať přímo, nebo zprostředkovaně. Křesťanské státy, které jsou 
současně majiteli klíčů od něčeho nepříjemně podobného potenciální 
apokalypse – od jaderných arzenálů. A co to vlastně řekl František? „Zalíbilo se 
nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské 
životy a hromadit zbraně.“ Ne jacísi imaginární „oni“, ale my, my všichni jsme 
vinni. Je to duchovní boj o naše duše. Panna Maria něco takového před sto 
lety zjevila chudým pasáčkům a slíbila nám pomocnou ruku.  

Honza 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení    Evangelium 
10.4. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11  Lk 22,14-23,56 
17.4. Vzkříšení Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4  Jan 20,1-9 
24.4. 2. velikonoční Sk 5,12-16 Zj 1,9-11a.12-13.17-19  Jan 20,19-31 
1.5. 3. velikonoční Sk 5,27b-32.40b-41       Zj 5,11-14     Jan 21,1-19 
8.5. 4. velikonoční Sk 13,14.43-52     Zj 7,9.14b-17   Jan 10,27-30 
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Já jsem cesta                                   
   Kristus chtěl dát učedníkům před svým odchodem k Otci jasný směr pro 
jejich další život, postavit jim před oči cíl, a proto jim pravil: „ Cestu kam já jdu, 
znáte.“ Tomáš mu řekl: „ Pane, nevíme kam jdeš, jak můžeme znát tam cestu?” 
A na tuto otázku mu Ježíš odpověděl zvláštními slovy: „ Já jsem cesta.“ ( Jan 
14,4 – 6a) 

 Tato slova jsou nejprve neobvyklá. Bylo by srozumitelné, kdyby byl řekl: má 
slova, moje učení, má přikázání, ustanovení a rady – ty vám ukážou cestu, jíž 
se máte v životě ubírat. Ale On říká: Já jsem ta cesta. To je něco víc. To 
neznamená jenom: řiďte se tím, čemu jsem vás učil a co jsem vám kázal! 
Z těchto slov bychom měli vycítit, že Kristova osoba hraje v našem životě 
důležitější roli, než si myslíme. 

 Snad bych vám to mohl vysvětlit na příkladu. Pamatuji si na jednu horskou 
túru, kterou bych sám nikdy nepodnikl. Ale setkal jsem se s jedním průvodcem, 
který budil tak absolutní důvěru, že s ním jsem se pro tento výstup rozhodl. 
Uvázal mne na lano a lezl napřed. Bedlivě jsem ho sledoval, jak se všeho 
chápal. Hmat za hmatem, kousek po kousku, krok za krokem. Dělal všechno 
tak úžasně jistě a klidně! Když se pak shora ozvalo: “Pojď za mnou!”, neměl 
jsem vůbec důvod se znepokojovat. Nahoru nevedla cesta ani na mapě, ani 
v přírodě, ale tento muž, jemuž jsem plně důvěřoval. Na nějž jsem se pozorně 
díval, s nímž jsem byl spojen lanem – on byl moje cesta. Nic by mi neprospělo, 
kdyby mi byl prostě dole v chatě poradil: Musíš jít tam, využít tohoto stupně, 
tohoto hmatu, tam a tam zabočit doprava. Bez něj bych se nahoru nikdy nebyl 
dostal. 

http://www.farnostchomutov.cz


Tak podobně to asi myslel Kristus, když řekl, že on je cesta. To znamená, že 
jsme na něj osobně odkázáni. Musíme mu důvěřovat, dívat se na něho, být 
s ním spojeni. Být křesťanem znamená nejen přijmout nějaké učení, považovat 
za správné a moudré určité příkazy a zákony, být křesťanem znamená být 
s Kristem spojeni – a přirozeně, brát si jej také za vzor. Ale on mě musí mít na 
laně, musím se mu svěřit, byť to vede nahoru do neznáma. Víte, jak se 
vyjadřuje osobní důvěra k němu: v modlitbě. Víte kde se na něj díváte: 
v Písmu, v Božím slově. Víte jak s ním zůstáváte spojeni: ve svátosti. 

Nechte se vzít Kristem na lano a nedělejte si příliš starosti o to, co skrývají 
budoucí hodiny a dny. On ví všechno, a proto není tak důležité, co vás dnes na 
vaší životní cestě čeká: skalní převis, obtížný shyb při velkém úkolu, možná i 
místo k odpočinutí, nádherná vyhlídka, mraky nebo mlha – nebo možná rychleji 
než si myslíme, kříž na vrcholu. Ať už je to tak či onak: dívat se na Něho, 
důvěřovat Mu, být s Ním spojen: On je cesta! 

                               (Láska až do krajnosti - Reinhold Stecher) 
Přeji Vám všem, milí farníci, Bohem požehnané Velikonoce! 
                                                                            Rád Vám žehnám, P. Alois  

STANE SE 

• V pondělí 11.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

V pondělí 11.4.  od 16.00  do 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky 
přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v  děkanském kostele  

a v 18.00 hod. bude mše sv.  
U sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření v úterý 12.4. od 15.30 hod. 

• Ve čtvrtek 14.4. 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 bude v Údlicích v 16.30 hod. Křížová cesta. 
• V sobotu 16.4. nebude na Květnově bohoslužba. 

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském 
kostele: 
• Na Zelený čtvrtek 14.4. v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a 

svátosti kněžství. 
• Na Velký pátek 15.4. v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském 

kostele.  
• Na Velký pátek 15.4. v 18.00 hod. Velkopáteční obřady. Začíná také 

novéna k Božímu milosrdenství. 
• Na Bílou sobotu 16.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ v čase 

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 si vzít  s sebou zvonečky!!! ☺ 

• V neděli 17.4. Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském 
kostele v 8.00 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. 

• V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude ve Volyni koncert v 16 hod. 
podrobnosti na plakátu. 

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

• V pátek 22.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 
• V sobotu 23.4. bude ve 14.00 hod. poutní mše sv. v Sušanech, 

kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni! 
• V neděli 24.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 
• V neděli 24.4. v 18.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela 

na velikonoční KONCERT. 

• V pondělí 25.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání 
seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

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

• V sobotu 30.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více 
informací na plakátku.  

• V neděli 1.5. bude v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. Mše sv. 
ve Vysoké jedli v květnu nebude. 

• V neděli 1.5. bude ve 14.00 hod. poutní mše sv. ke cti sv. Josefa v 
Málkově. Všichni jste srdečně zváni!!  

• V sobotu 7.5. bude Farní ples v jirkovském divadle. Všichni jste 
srdečně zváni! 

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, ve dnech, kdy není večerní mše svatá, pak hned po 
ranní, v neděli po mši sv. v 10 hod. a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena v 18.00 hod. mše sv. s nedělní 
platností.


