
 Učedníci zakusili sílu Ducha při Letnicích. Ale co bylo dál? Postupně se učí prvním 

krokům života z víry. Jejich odvaha hlásat byla odměněna přírůstkem nových učedníků (Sk 

2). Objevuje se však nový rozměr: represe ze strany oficiálních představitelů Izraele. Petr a 

Jan museli osvědčit svoji oddanost Kristu! Represe nebyla ukázkou bezmocnosti lidské či 

Boží. Naopak! Sk 4,31 mluví jasně o tom, že byli znovu naplněni Duchem. Duch svatý není 

tedy jednorázový dar. Svátost biřmování naprosto neznamená, že námi jednou prošla jakási 

energie a tím to skončilo. To je zcela mylné! Nejde o prožitek (pocity). Jde o Boží vztah! Pán 

nám biřmováním otevřel nový zdroj své milosti, z něhož je možné znovu a znovu čerpat! 

Biřmování je „start s plnou polní výbavou“. Teprve další cestou bude možné sledovat účinky 

biřmování... Tolikrát v dějinách jsme to zažili. Vzpomeňme na řadu světců, kteří v moci 

Ducha jdou a jednají (sv. František, sv. Ignác, sv. Maxmilian Kolbe...). Proto chceme i my 

dnes prosit, aby se Duch Pána, který jednal tehdy, projevil i v našem – v mém – vlastním 

životě.  

Znamená to, že nastane veliká show, chaos či bláznění? „Poprask“ není běžná Boží řeč 

(např. Lk 8,56)! On jedná tak, aby to poznali ti, kteří ho očekávají. Nevnucuje se! Zkusme se 

dnes rozhodnout, že chceme z moci biřmování žít se všemi praktickými důsledky, které se 

projeví v našem vlastním životě! 

převzato z: Rok biřmování, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2011 

 

LORETÁNSKÉ LITANIE 

K měsíci květnu neodmyslitelně patří v našich kostelích májové pobožnosti, a k nim zase 

modlitba loretánských litanií. Byla by škoda, kdybychom se při jejich modlení nechali pouze 

unést krásnou atmosférou. Litanie jsou totiž velice propracovanou formou modlitby a mají 

velkou teologickou hloubku.  

Vznik a vývoj  
Slovem litanie se původně označovala úpěnlivá prosebná píseň, postupně pak se tímto 

výrazem začal označovat specifický způsob modlitby, při níž se střídal text předříkávajícího s 

odpovědí společenství. Krásný příklad takové modlitby se nám zachoval v žalmu 135 (136), 

tzv. velikonočním hymnu, kde na jednotlivé výpovědi připomínající, co Bůh vykonal pro svůj 

lid, následuje odpověď "vždyť jeho láska trvá navěky". Už v období raného křesťanství se 

formou litanií při procesí přednášely Bohu prosby lidu, později byly spojeny s vzýváním 

svatých přímluvců. Z úvodních proseb k Panně Marii se pak začaly osamostatňovat 

nejrůznější litanie k Matce Boží. Během času se invokace množily, mnohé z nich byly 

teologicky sporné a zavádějící. Proto schválil papež na poč. 17. stol. jen jednu formu 

mariánských litanií, užívanou na poutním místě v Loretu. Bez povolení se neměly ani tyto 

litanie rozšiřovat o další tituly Marie, takže do dnešní doby k nim přibylo jen pět nových. 

Celkem je v těchto tzv. loretánských litaniích 49 titulů, vesměs vycházejících z Písma a 

jazyka církevních Otců.      převzato z: AMEN 98/5 

   

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

6.5. 5. velikonoční Sk 9,26-31 1Jan 3,18-24 Jan 15,1-8 

13.5. 6. velikonoční Sk 10,25-26.34-35.44-48 1Jan 4,7-10 Jan 15,9-17 

20.5. 7. velikonoční Sk 1,15-17.20-26 1Jan 4,11-16  Jan 17,11b-19 

27.5. Seslání Ducha Sv. Sk 2,1-11 Gal 5,16-25 Jan 15,26-27;16,12-15 
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77. ČÍSLO                                    Květen 2012 

 

Milí čtenáři.  

 

Velmi rychle, téměř nepozorovaně, jsme vstoupili do nového, krásného měsíce. Naše 

velikonoční radost ze vzkříšení Božího Syna se násobí o radost, kterou nám přináší májová 

oslava Panny Marie, naší věrné a milující Matky. Tuto radost připomíná ve svém zamyšlení i 

karmelitán W. Stinissen, který v něm krátce, ale pěkně popisuje nutnost a prospěšnost úcty k 

Panně Marii:  

 

„Veliká úcta a oddanost, kterou církev po staletí Marii prokazuje, není lidským 

výmyslem. První popud dal sám Ježíš, když se z kříže obrátil na Jana a řekl: To je tvá matka 

(Jan 19,27). Matku přece milujeme a počítáme s ní, právě tak to Bůh zamýšlel. Matce je 

svěřena výchova, po jejím boku se učíme žít. Jan, učedník, jehož Ježíš miloval, přijal Marii k 

sobě. Miloval ji a ctil jako svou vlastní matku, a proto se ze syna hromu (srov. Mk 3,17) 

změnil ve velkého apoštola lásky. Proč se někteří křesťané tolik bojí přiznat Marii místo, 

které jí náleží? Ježíš si nepřeje, abychom měli pouze otce, ale i matku, úplnou rodinu. Co je 

rodina bez matky? Domov bez ní je chladný. Odmítne-li člověk Marii, bude mu chybět 

konkrétní podoba mateřské lásky. Který skutečně milující syn nebo dcera by neslyšeli rádi, že 

je jejich matka ve velké vážnosti a lásce? Neriskujeme přitom ani v nejmenším, že se Ježíš 

ocitne ve stínu, budeme-li prokazovat úctu Marii. Vždyť ona si nepřeje nic jiného než nás 

naučit naslouchat jejímu Synu a následovat ho. Čím více milujeme, ji, tím větší radost děláme 

Ježíšovi.“ 

 

A tak se s radostí připojme k oslavě Mariině, k májovým bohoslužbám, ke svátkům a 

památkám, které se jí v tomto měsíci budou týkat. Ona vyžene z našeho srdce beznaděj, 

smutek a naplní nás radostí a pokojem svého Syna, do jehož blízkosti nás vede jistou cestou 

své pokorné, mateřské lásky. Amen. 

 

  

 P. Radim 



STANE SE 
 

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.  

 

Velkou událostí pro naši farnost bude udílení svátosti biřmování našim 

biřmovancům otcem biskupem Mons. Janem Baxantem  

v neděli 20. května 2012. 

 

 V neděli 6.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. ke sv. Floriánu v kapličce v Lidni.  

 V neděli 6.5. ve 14.00 hod. bude  mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 Ve čtvrtek 10.5. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 11.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 11.5. v 19.00 hod. bude na děkanství I. část promítání fotografií s vyprávěním o 

cestě INDIÍ. Všichni jste srdečně zváni! 

 V neděli 13.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. také v kapli na faře ve Březně u Chomutova.  

 

 V pondělí 14.5. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

Ve čtvrtek 17.5.  je Slavnost Nanebevstoupení Páně, a proto bude v děkanském kostele 

mimo ranní mše sv. také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše 

svaté. 

 V pátek 18.5. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů.  

V pátek 18.5. v 19.00 hod. bude na děkanství II. část promítání fotografií s vyprávěním o 

cestě  INDIÍ. Všichni jste srdečně zváni! 

 

V sobotu 19.5. v 15.00 hod. bude v Křimově mše sv. u příležitosti znovuotevření kostela po 

opravě za účasti otce biskupa Mons. Jana Baxanta. 

 

V neděli 20.5. při mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele přijmou naši biřmovanci svátost 

biřmování z rukou otce biskupa Mons. Jana Baxanta. 

 

 V pátek 25.5. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 26.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, 

patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele. 

 

 Ve čtvrtek 31.5. v 18.00 hod. bychom o Svátku Navštívení Panny Marie zakončili mší sv. 

a mariánskou pobožností májový měsíc. 

V pátek 1.6. bude v naší farnosti  NOC KOSTELŮ. Především v děkanském kostele 

Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný program je na plakátku v kostele. 

 V sobotu 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 3.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 V neděli 3.6. při mši sv. přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. 

CESTA DO ŠPANĚLSKA – ZÁŽITKY POUTNICE (9.ČÁST) 

Den šestý: čtvrtek 18. 8. 2011 (Toledo – Madrid) 

Jak kdosi řekl, nepotřebujeme mapu, v Toledu ať zabloudíme do jakékoliv uličky, bude to 

stát za to. S tím se nedá než souhlasit, přece jsme si však mapu opatřili, abychom našli 

katedrálu s mnoha uměleckými perlami – originály od velikánů jako El Greco, Velázquez, 

Morales, Goya… Katedrála je označována za největší ze Španělských gotických chrámů. A je 

opravdu majestátní a obrovská, stejně jako vstupné do ní – člověk by řekl až nekřesťanské 

peníze, ale přesto jsme někteří neodolali a vstoupili do toho pětilodního skvostu. Nevěděli 

jsme, čemu se věnovat dříve – usmívající se Madoně, středověkému zlacenému oltáři, 

nástropním freskám či obrazům Toledských arcibiskupů, které jsou zde od nejstarších dob 

(téměř ikonické tváře) až do doby moderní, kdy z obrazu hledí reálná tvář s brýlemi. Vidět to 

vše byl opravdu velký zážitek, který se jen tak nezapomene… co mě ovšem doslova 

pobavilo, to byl způsob, jakým si mistři stavitelé pomohli k tomu správnému osvětlení – 

teprve několik let po stavbě chrámu byl interiér obohacen ještě o jeden skvost, bílý oltář 

s Madonou, ten byl ale tak spoře osvětlen úzkými okny, že sotva vyniklo, jak je krásný. 

Pomoc tedy byla nasnadě, probourali klenutý strop chrámu a do vzniklé díry vsadili kulaté 

okno – oltář je osvětlen a kostel se může pyšnit možná prvním střešním oknem v sakrální 

architektuře  

Říká se, že má-li člověk na Španělsko jen jeden jediný den, měl by jej věnovat Toledu. 

My jsme jich měli více, nasedli jsme tedy do auta a na sklonku dne zdolali poslední kus cesty 

do srdce Španělska, do Madridu.  

       pokračování příště, Mája 

 

TÉMA – BIŘMOVÁNÍ 

Co znamená, že nám dal Ducha?  

Zážitek, který apoštolové na vlastní kůži okusili, musel být strhující. Je ovšem zásadní 

otázkou, zda tento zážitek nebyl pouze vázán na první darování Ducha apoštolům. Pak by to 

znamenalo, že již nikdy člověk Ducha svatého nezakusí (nebo jen zcela mimořádně). Když 

ale čteme Písmo (např. Jan 14,17.26; 16,8.13-14 a další), mluví se tu o Duchu jako daru, 

který je trvalý. A protože víme, že Duch není věc, ale Božská osoba, víme také, že přichází 

živý a nikoli statický! Duch přichází způsobem, který není snadno a jasně uchopitelný 

(přirovnání k větru). Nelze měřit jeho sílu podle lidských projevů. Jak tedy umožnit Duchu, 

aby se mohl v našem vlastním životě nějak projevit? 

Pokud v srdci připustíme a dovolíme Pánu, aby vstoupil do našeho života, pak je třeba o 

dar Ducha svatého prosit. Není samozřejmé, že Pán v našem životě působí. Není to naše 

zásluha ani odměna za schopnosti či dokonalost. A v neposlední řadě nezapomeňme, že v 

životě Trojice si přijímající nikdy nenechává dar pouze pro sebe. Základní princip života 

Trojice spočívá v tom, že Duch je především darem ke službě, a jeho plody tedy zakusíme 

především při službě. Většinou nedostáváme dopředu nějaké vysvědčení či zvláštní ujištění o 

vybavení Duchem ve formě zážitku či nadpřirozeného znamení. Je třeba tam, kde se 

modlíme, rozjímáme, pracujeme či sloužíme, prosit o Ducha svatého. Tam také zakusíme, jak 

nás i přes mnohé složitosti Pán vede. V tom především spatřujeme působení Ducha. Svatý 

Petr, když o Letnicích vystoupil, mluvil jako Petr! Nebyl to někdo jiný, kdo by z Petra 

mluvil. Ale právě v tom, co bylo zcela autentické pro Petra, právě v tom působil Duch svatý, 

a proto jeho možná obyčejné slovo mělo neskutečný účinek! Chceme tedy i my dnes prosit o 

dary Ducha svatého. Chceme prosit, aby nás Pán Duchem vedl. Zkusme Pána pozvat do zcela 

konkrétních oblastí našeho života a prosit, aby v nich jednal. 


