
nářů ovládajících slovanský jazyk. Ten žádosti vyhověl a v roce 863 dorazili na Velkou 

Moravu učení bratři původem z řecké Soluně – Konstantin (později přijal klášterní jméno 

Cyril) a Metoděj. A mohla se začít psát významná kapitola českých dějin. 

Cyril a Metoděj se stali učiteli a Slovanům ukázali cestu k moudrosti, naučili je číst a 

psát. Sestavili první slovanské písmo hlaholici a Cyril na základě slovanských nářečí vytvořil 

církevní jazyk – staroslověnštinu. Do ní oba bratři přeložili důležité části Bible. Díky těmto 

pokrokům se začaly vést bohoslužby ve staroslověnštině. Poprvé tak mohli i Slované rozumět 

slovům při mši, do té doby totiž kněží sloužili mše výhradně v latině. 

Konstantin byl řecký učenec a mnich. Vytvořil písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk, do 

něhož přeložil z řečtiny evangeliář. Poté se podílel na překladu Bible a liturgické knihy. V 

roce 867 odešel s bratrem Metodějem do Říma, vstoupil do kláštera a přijal jméno Kyrillos 

(Cyril). Zemřel v roce 869 v Římě. 

Metoděj se podílel na překladu Bible a liturgických knih z řečtiny do slovanského jazyka, 

přeložil několik právnických příruček jako Zákon sudnyj ljudem či Nomokánon. Mezi lety 

867 až 869 pobýval v Římě, kde ho papež jmenoval arcibiskupem panonsko-moravským. Na 

Velké Moravě položil základ samostatné církevní organizaci a v liturgii prosazoval užívání 

slovanského jazyka. Kolem roku 874 pokřtil českého knížete Bořivoje I. a jeho choť 

Ludmilu. Zemřel v roce 885. Po jeho smrti propukly spory mezi vyznavači latinské a 

slovanské bohoslužby. Metodějova slovanská liturgie byla zakázaná a jeho žáci a 

spolupracovníci byli nuceni opustit Moravu, azyl jim poskytli jižní Slované. 

více o přípravě na jubileum a programu oslav zjistíte na www.velehrad.eu 

 

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj 

pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna 

všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a 

smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá 

vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti 

(doslova: usnutí — pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene 

života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti. 

(srov. Katechismus čl. 963)  

Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší 

do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení všech 

údů jeho Těla. (Katechismus čl. 974)  

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

1.7. 13. v mezidobí Mdr 1,13-15;2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43 

8.7. 14. v mezidobí Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 

15.7. 15. v mezidobí Am 7,12-15 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13 

22.7. 16. v mezidobí Jer 23,1-6 Ef 2,13-18 Mk 6,30-34 

29.7.  17. v mezidobí 2Kral 4,42-44 Ef 4,1-6 Jan 6,1-15 

5.8.  18. v mezidobí Ex 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24 Jan 6,24-35 

12.8. 19. v mezidobí 1Kral 19,4-8 Ef 4,30-5,2 Jan 6,41-51  

19.8. 20. v mezidobí Pr 9,1-6 Ef 5,15-20 Jan 6,51-58  

26.8. 21. v mezidobí Joz 24,1-2a.15-17.18b Ef 5,21-32 Jan 6,60-69 
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Milí čtenáři! 

 

K nadcházejícímu času prázdnin a dovolených přijměte několik krátkých postřehů. Někdo 

se možná ptá, k čemu je opravdu volný čas a co v něm má dělat. Na tu druhou otázku 

můžeme odpovědět třeba takto: Ve volném čase můžeme dělat zase jednou něco docela 

jiného. Namalovat obraz, zase číst knihu, udělat něco předem ne-promyšleného a neptat se 

hned proč. Prožít něco docela nového, neplánovaného, dobrodružného, něco prozkoumat, 

snad docela vynalézt, vyjít do přírody, poslouchat dobrou hudbu výjimečně ne jako kulisu. 

Být skutečně člověkem, sebou samým, zabývat se otázkami jinak odsouvanými, mít čas pro 

lidi, žít a uskutečnit svůj sen, a v tom všem potkat sama sebe.  

Ve volném čase skutečně může člověk opět přijít k sobě, ke smyslu svého konání, svého 

života, může přijít ke druhým a k Bohu. A to je myslím dobrá odpověď na první otázku, 

k čemu má sloužit volný čas. Můžeme v něm proniknout do hloubky svého já, do hloubky 

věcí, a tak užasnout nad sebou i nad celým světem. Kdo si umí dopřát volné chvíle a pokouší 

se hledět srdcem, pro toho se otevírá cesta z tohoto světa do světa pravdy, do světa krásného, 

do světa reálného, do světa Božího. 

Pokud bychom nabídku volného času odmítli, pak se nesmíme divit svým neúspěchům a 

své únavě. Nemusíme stále spěchat, i když na první pohled, v dnešní době je to právě spěch, 

který nám dává dojem života. Ve skutečnosti se pouze ohlušujeme, utíkáme často před sebou 

samými a odsuzujeme se k pudovému, povrchnímu životu. Ochota zastavit se je první krok, 

který člověku dovolí vrátit se k sobě samému. Být ochoten zastavit se, znamená být připraven 

pohlédnout na sebe. Nemusíme ale na sebe hledět sami. Sobě plně porozumíme a sebe 

poznáme ve vztahu k druhým lidem a také ve světle Boha, který nás stvořil ke své podobě a k 

naplněnému životu. Nezabíjejme tedy čas, i když je volný, snažme se v něm potkat sami sebe 

a také Boha, který je v něm přítomen, a který nás chce občerstvit, povzbudit nás k tomu, 

abychom byli zase o něco více jeho obrazem, tedy, sebou samými.  

      (Podle „Pastorace.cz“ a M. Quista) 

 

Krásné prázdniny i dovolené přeje a na cesty všem + žehná   

P. Radim 



STANE SE 
 

O nedělích 1., 8. a 15. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou 

v 8.30 hod v 10.30 hod a ve 14.15 hod v německém jazyce. Autobus na Květnov odjíždí vždy 

v neděli z Chomutova v 7.15 hod z parkoviště vedle divadla a z  Jirkova v 7.30 hod. 

Hlavní poutní mše sv. s otcem biskupem bude 8.7. v 11.00 hod. 

 

V děkanském kostele 1. července bude slavit mší sv. v 10.00 hod své kněžské jubileum 50 

Pfarrer Karl Brünnler rodák z Chomutova a v 16.00 hod bude svátostné požehnání.  

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 8. a 15. července  v děkanském 

kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. 

 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne bývat v Chomutově takto: 

Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod  

   ST, PÁ  v 18.00 hod 

Sv. Barbora:  UT, PÁ v 17.00 hod 

 

 Ve čtvrtek  5. 7.  o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. bude mše sv. v 8.00 hod. pouze 

v děkanském kostele. 

 V pátek 6. 7. bude mše sv. tak jako obvykle v 7.15 hod. a 18.00 hod. v  děkanském 

kostele a u sv. Barbory v 17.00 hod. 

 V sobotu 7. 7. již začínají Chaloupky pro děti. 

 V neděli 8. 7. v 11.00 hod. bude na Květnově celebrovat mši sv. otec biskup Jan Baxant. 

 V neděli 8. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V sobotu  14.7. v 10.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Eva Sladová a Eduard 

Regec a ve 12.00 hod. Kateřina Kolpaská a Karel Blecha. 
 

 

 V sobotu 28.7. po ranní mši sv., která začíná v 7.15 hod.  bude  pobožnost ke sv. Anně u 

Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá. 
 

V sobotu 28.7. v 15.00 hod bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 

V sobotu 28.7. v 15.00 hod bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích  průvod od křížku a 

následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

 
 

 

V neděli 29. 7. v 10.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona o 

Viktoriánských slavnostech města. Proto mše sv. v 10.00 hod v děkanském kostele nebude. 

Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 V sobotu 4. 8. budou v Údlicích oddáni Jana Wittmannová a Prokop Kindler. 

 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 12. 8. 

Ranní mše sv. v 8.00 hod především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně 

upečením koláčků či cukroví a přinesení na děkanství – nejlépe v sobotu 11. 8. Pán Bůh Vám 

odměň Vaši pomoc! 

V sobotu 25.8. pořádá jirkovská farnost poutní zájezd do mariánského poutního místa 

Chlum Svaté Maří. Odjezd z Jirkova od Hudební školy je naplánován v 7.00 hod.  

Autobus zastavuje v Chomutově u divadla v 7.25 hod. Návrat kolem 19.00 hod. 

 

V neděli 26. 8. v 11.30 hod bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje  

 

 V pondělí 3. 9. bude mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele obětována za vyprošení si 

Božího požehnání do nového školního roku.  

 

CESTA DO ŠPANĚLSKA – ZÁŽITKY POUTNICE (11. ČÁST) 

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

Protože slunce stálo vysoko nad obzorem, rtuť teploměru se snažila vyskočit mimo 

měřitelnou stupnici a stín byl nedostatkovým zbožím, stal se nejstrategičtějším místem 

přístup k pitné vodě. To místo se dalo snadno poznat podle ohromného shluku lidí, který 

slepoval zpocená těla v jedno, nad nímž putovaly prázdné plastové lahve a kde se bohužel 

ztrácely veškeré křesťanské zásady. Vrcholu toto utrpení dosáhlo, když kolem druhé hodiny 

odpolední došla pitná voda. Už nevím, kdy se zdroj znovu obnovil, neměli jsme totiž odvahu 

znovu přijít do té obrovské tlačenice. 

Hrdiny davu se stali hasiči – se svým autem projížděli sektory a stříkali do davu 

blahodárnou osvěžující sprchu z hadice, kterou spravoval hasič na střeše cisterny. Ten si vše 

také patřičně užíval, a když se kolem něj po obou stranách vlnily proudy lidí, které se 

dožadovaly ochlazení, stříkal vodu právě na tu stranu, která se více ozývala. Skandování tak 

poprvé nepatřilo jen Benediktovi, ale i hasičům. A že jsme měli mokré věci? Do minuty vše 

uschlo. 

Kolem deváté večer však zazněla s plnou parádou hymna světového setkání a objevila se 

postava, kvůli které jsme sem všichni přišli a všechno vydrželi. Benedikt XVI. zahájil noční 

vigilii – bdění pro Hospodina. Papež mluvil s Kristem o nás a mluvil o Kristu k nám, mluvil o 

potřebě zapustit kořeny víry… a vítr si začal hrát s jeho bílými vlasy. Postupně se jemné 

vanutí změnilo na letniční vichr. Na ztemnělém nebi se začalo blýskat, teplota se již dávno 

dostala k vlahému nočnímu standardu. A potom se silou nečekanou přišla bouře, kapky deště 

padaly horizontálně ve směru vichru, ochlazení o 20°C, sektory plné lidí bez přístřeší 

osvětlovalo světlo ze stále četnějších blesků… Za dvacet minut se vítr utišil, znovu se objevil 

svatý Otec, šibalsky rozcuchaný, a s úsměvem poděkoval za vytrvalost a naději – odpovědí 

mu byl radostný halas. 

Byla to noc, na kterou se nezapomíná, těžká i krásná, noc s Bohem i Jeho zástupcem zde 

na zemi, který bárku Církve vede všemi bouřemi – a to zasluhuje naši oběť.   

       pokračování příště, Mája 

 

ROK 2013 – 1 150 LET OD PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE 

Příští rok nás čeká významné jubileum – 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 

Velkou Moravu. Již nyní probíhá příprava na tuto událost, v jednání je dokonce účast sv. otce 

Benedikta na hlavních oslavách na Velehradě. Zopakujme si tedy, co se vlastně tehdy, před 

tolika lety, stalo. 

V době vlády knížete Rastislava, druhého panovníka Velké Moravy, visela ve vzduchu 

hrozba sílícího vlivu Východofranské říše, která si chtěla území Velké Moravy podmanit. 

Rastislav se proto rozhodl, ve snaze o co největší samostatnost, zřídit na Moravě vlastní 

církevní organizaci. Požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání křesťanských misio- 


