
Duchovní potravu účastníci čerpali nejen v nádherné bazilice, ale i v přírodě u studánky 

sv. Zdislavy pod hradem Lemberkem, kde mnozí nacházejí zdraví po prosbě o přímluvu Paní 

Zdislavy, modlitbě a pití nebo umývání v této vodě. 

Následoval náročný výstup na hrad Lemberk, kde ti nejzdatnější z výpravy měli tu čest 

tlačit i kočárky s dětmi ve velmi náročném terénu. Za námahu spojenou s výstupem 

následovala odměna v podobě prohlídky hradu Lemberk a výhledu na nejkrásnější krajinu, 

tedy zemi českou. Modlitba v Modlivém dole a další krátký výstup dovršily nádhernou 

sobotu, kterou jsme spolu svorně strávili. Vtipy P. Aloise už někteří v autobuse na zpáteční 

cestě prospali. 

Jiří (Suri) 

 

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO 

 

Jak prožíváme a co víme o svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova? Není náhodou pouhé 

„srdce“ odosobněním živého vztahu k Ježíši Kristu? 

Na prvním místě je dobré ohlédnout se do dějin. Ve 12. a 13. stol. se začíná rozšiřovat 

úcta ke kopím probodenému srdci Ukřižovaného Ježíše. A na sklonku 13. stol. se úcta k Srdci 

Páně odděluje od události ukřižování. V ikonografii se objevuje srdce viditelné na Ježíšově 

hrudi nebo úplně oddělené od Ježíšova těla. 

K rozšíření úcty k Srdci Ježíšovu dochází díky duchovnímu proudu Devotio moderna, 

jezuitům a františkánům. První slavnost Srdce Ježíšova proběhla se svolením biskupa 20. 

října 1672 v řeholní komunitě sv. Jana Eudese. Další mocný impuls k úctě vzešel ze zjevení 

sv. Markéty Marie Alacoque (+ 1690). 

První oficiální schválení vzešlo na žádost polských biskupů od papeže Klementa XIII. 

roku 1765 a papež Pius IX. ji roku 1856 nechal zapsat do kalendáře Římské církve. 

Téma, které je pro tento svátek nosné, je zjevená Kristova láska až do krajnosti. Ježíš 

zjevil svou lásku člověku dobrovolně. A jako dobrý pastýř hledá i tu poslední zbloudilou 

ovci, aby ji mohl vzít do náruče a přitisknout ji ke svému srdci. 

Známe sochy, obrazy, barvotisky a fotografie zobrazující Srdce Ježíšovo. Co je 

poselstvím, kterého si máme všimnout? Srdce je symbolem lásky a to lásky, která se dává, 

lásky, která se obětuje. „Miluji tě, a proto toužím, abys byl šťastný,“ říká mi Ježíš. 

Ježíš mi ukazuje své srdce, má ho na dlani. „Ježíši, uč mě, jak mít své srdce na dlani, i já 

ho chci rozdat,“ odpovídám. 

Kéž i pro nás platí věta sv. Pavla, kterou jsme slyšeli ve druhém čtení bohoslužby slova: 

„Kéž by Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli 

schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat 

Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů“ (Ef 3, 17-

19). 

podle De sanctis - O svatých, P. Šabaka  

   

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

3.6. Nejsvětější Trojice Dt 4,32-34.39-40 Rim 8,14-17 Mt 28,16-20 

10.6. 10. v mezidobí Gn 3,9-15 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35 

17.6. 11. v mezidobí Ez 17,22-24 2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34 

24.5. 12. v mezidobí Iz 49,1-6 Sk 13,22-26 Lk 1,57-66.80 
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78. ČÍSLO                                    Červen 2012 

 

Milí čtenáři.  

Zdravíme vás v novém měsíci. Prožijeme v něm jistě mnoho nového a krásného. Společně 

jako farnost budeme slavit další tajemství a pravdy naší víry, slavnost Nejsvětější Trojice, 

slavnost Těla a Krve Páně a slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, kterému je celý měsíc 

zasvěcen. Čeká nás mimo jiné i památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, památka sv. 

Jana Neumanna, slavnost Narození Svatého Jana Křtitele a slavnost Sv. Petra a Pavla. V 

období těchto dvou slavností, tedy na konci měsíce, nezapomínejme zvláště na modlitby za 

naše bratry, kteří přijmou v tyto dny svátost kněžství nebo jáhenské svěcení. Dnes ale 

začínáme slavností Nejsvětější Trojice a tak se nechme inspirovat k přemýšlení o ní slovy 

Carla Carretta: 

Říká se, že tajemství Nejsvětější trojice  Kdyby nebylo Otce, 

je nepochopitelné,   který mu odpovídá, 

snad tomu tak doopravdy je!   co by mu vlastně zbylo - a co by zbylo nám? 

 

A přece je tak prosté, když ho žiješ! Jak hrozná by musela být osamělost 

Když ho zakoušíš, není nic,   Boha uzavřeného do své děsivé jednoty! 

co by bylo jasnější a pravdivější. 

     Avšak Ježíš vykřikl a Otec mu odpověděl. 

Čím by byl Otec bez Ježíše?   A jejich věčná jednota, to je Láska. 

A čím by byl Ježíš bez Otce? 

A kde by byla plnost a láska bez Ducha, Jakou radostí je Duch! 

který je spojuje? 

Který ze tří činí jedno?   Duch je objetí, 

které činí ze tří jedno 

Zamysleli jste se někdy 

nad Ježíšovým výkřikem v noci?  a obdarovává tě radostí z této jednoty. 

Nad jeho modlitbou v poušti  

či v Getsemanech?    (Carlo Carretto, „Hledal jsem a nalezl jsem“) 

 

Mnoho radosti z jednoty Nejsvětější Trojice, jejímž obrazem má být náš vnitřní harmonický 

život a jednota žitá v církvi, vám přeje    P. Radim 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/De-sanctis-O-svatych.html


STANE SE 
 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.  

 

Ve čtvrtek 7.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná 

v 18.00 hod., bude průvod, tak jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice 

s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do 

vytvoření slavnostního průvodu. 

 V neděli 10.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kapli na faře v Březně u Chomutova. 

 

 V pondělí 11.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 14.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek  15.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučci. 

 

 Ve čtvrtek 21.6. v 18.00 hod. bude adorace na děkanství.  

 

V sobotu 23.6. ve 14.00 hod.  mše sv. ve Voděradech v kapličce Neposkvrněného Srdce  

Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni! :o) 

 

V neděli 24.6. v 15.00 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků s programem 

pro mládež, Beetlesaky, Broučky a rodiče  Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 V pondělí 25.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství.  

 

Ve čtvrtek 28.6. v 18.00 hod. bude v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích sloužena 

děkovná mše sv. kněží slavících 10 let přijetí svátosti kněžství. Všichni jste srdečně zváni! 

 

 V pátek 29.6. v 18.00 hod. o Slavnosti sv. Petra a Pavla bude děkovná mše sv. za 

uplynulý školní rok – jsou zváni především naši školáci s rodiči. 

 

V sobotu 30.6. v 10.30 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u 

Chomutova. Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 V neděli 1.7. v 10.00 hod. bude P. Karl Brünnler slavit v děkanském kostele děkovnou 

mši sv. za 50 let kněžství a odpoledne v 16.00 hod. bude svátostné požehnání  

 

CESTA DO ŠPANĚLSKA – ZÁŽITKY POUTNICE (10.ČÁST) 

Den sedmý – první část: pátek 19. 8. 2011 (Madrid – Quatro Vientos) 

Naše první noc v Madridu byla dobrá, ubytovali jsme se na velkém školním hřišti 

v Českém poutním centru a vykoupaná těla si tak přeci odpočinula. Druhý den jsme se pustili 

do velkoměstského ruchu a metrem se dopravili na mši svatou, odkud jsme se pěšky vydali 

na místo setkání s papežem. To mělo být na letišti Quatro Vientos (Čtyři větry), kterému jsme 

zpočátku neřekli jinak než jménem oblíbené pizzy Quatro formaggi (čtyři sýry)… V horkém 

slunci jsme se tak jako ještě 2 miliony dalších přibližovali k letišti. Jak se vzdálenost 

zmenšovala, jednotlivé proudy mladých lidí se spojovaly, až na konec vše vyústilo k bráně 

s nápisem Bienvenidos. Za ní už se do jednotlivých sektorů dělily davy Italů, Brazilců, 

Francouzů, Uruguayců a také Čechů, kteří měli tentokráte místa poměrně vpředu.  

Vcelku brzy jsme pochopili, proč se na letiště mělo dorazit o tolik dříve; a taky jsem 

získala obdiv k apoštolům, kterým se podařilo splnit Pánův příkaz, aby se těch 5 tisíc mužů (a 

to se nemluví o ženách a dětech) posadilo, než začne lámat chléb a ryby – posadit totiž tolik 

lidí na jednom místě, to není hračka. Pravda, apoštolů bylo dvanáct a organizátorů stovky či 

tisíce, ale lidí k usazení tu bylo na dva miliony a to ještě nepočítám to, že v evangeliu se píše, 

že tam bylo hodně trávy – tady, na Quatro Vientos nebylo po trávě ani památky. Na vyprahlé 

prašné ploše se jen tu a tam objevila sluncem sežehnutá sláma. Přidejte k tomu dusot 4 

milionů chodidel a rázem vznikne obraz, zahalený v mračnu prachu, který rozehnala až bouře 

Ducha svatého. Ještě jsme ale stále v době čekání na svatého Otce. Atmosféra byla úžasná, 

vedle sebe tu byly hloučky lidí ze všech kontinentů, jazyky se tu prolínaly jak v době 

Babylonské věže a lidé si měli tak blízko, jak to jen šlo (to i z kapacitních důvodů ).  

       pokračování příště, Mája 

 

STALO SE 

Biřmování 

Před více než půl rokem započala v naší farnosti příprava na svátost křesťanské dospělosti 

- biřmování. 17 biřmovanců prohlubovalo své znalosti o Bohu pečlivým studiem nebo 

osvědčovalo svou lásku k Němu svatým životem. Věkové rozpětí biřmovanců totiž sahalo od 

posledního ročníku základní školy až po pokročilá seniorská léta. I to potvrzuje, že Duch 

Svatý vane bez ohledu na lidské předpoklady a své dary v plnosti uděluje všem, kdo mají 

skutečnou touhu. 

Vážnost rozhodnutí přijmout tuto svátost byla často prověřována průběžnými testy 

připravenými našimi důstojnými pány a konečné dovolení k přistoupení k svátosti všichni 

biřmovanci získali po úspěšném složení náročného závěrečného testu. K vzájemné 

soudržnosti biřmovanců a jejich vnitřní připravenosti přispěl také víkend duchovní obnovy 

strávený v klášteře ve Slaném.  

A tak mohl v neděli 20.5.2012 pan farář  potvrdit řádné absolvování přípravy a otec 

biskup Jan Baxant udělit dlouho očekávanou svátost. Celá slavnost, ozvláštněná ještě 

udělením svátosti křtu nové člence naší farní rodiny, se nesla ve velmi příjemné atmosféře 

plné radosti a lásky. Ta se projevila také po skončení mše svaté při společném agapé 

(označení pro „hody lásky“ (společné stolování), jež v počátcích křesťanství provázely 

bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé) před kostelem.  

Ať na přímluvu všech biřmovacích patronů přinese tato svátost mnohé dobré plody a 

Duch Svatý hojně v našich biřmovancích a skrze ně působí!  

Veliký dík patří P. Aloisovi za přípravu, otci biskupovi za udělení svátosti a všem 

farníkům za modlitby, přípravu kostela i občerstvení. Pán Bůh zaplať za všechno! 

 

Pouť do Jablonného 

26.5.2012 v 6 hodin ráno nasedli farníci z Chomutova, Jirkova a následně z Mostu a 

Litvínova postupně do velkého červeného autobusu a zamířili na každoroční pouť ke sv. 

Zdislavě, hlavní patronce litoměřické diecéze, od jejíž smrti letos uplyne 760 let. V bazilice 

sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí se dopoledne konaly dvě mše svaté. 

První celebrovaná litoměřickým biskupem Janem Baxantem a druhá kardinálem Dominikem 

Dukou, pražským arcibiskupem. Pro chomutovské poutníky byla radost z první mše svaté 

umocněna vřelým pozdravem otce biskupa chomutovským farníkům a biřmovancům, kterým 

otec biskup před týdnem osobně tuto svátost udělil.  


