Svatí, kteří nás provázejí
Josef Damián De Veuster (1840 – 1889), 15. dubna
Patron: lidí trpících leprou, nemocných AIDS, Havaje.
Atributy: řeholník Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Panny Marie.

Josef de Veuster se narodil ve vlámské obci Tremelo (severovýchodně
od Bruselu). Vyrůstal společně se šesti sourozenci v zámožné
zemědělské, hluboce věřící rodině. Při návštěvě staršího bratra, který
již dříve vstoupil do řádu Nejsvětějších
Srdcí Ježíše a Panny Marie, se rozhodl ho
následovat a stát se misionářem. V řádu
přijal řeholní jméno Damián. Když jeho
bratr těžce onemocněl tyfem, nabídl se
místo něho do misií. Teprve po příjezdu
přijal v Honolulu kněžské svěcení.
Nejdříve působil několik let na více
ostrovech až se roku 1873 dobrovolně
rozhodl působit jako pastýř malomocných
na ostrově Molokai.
Před jeho příchodem panovaly na ostrově
hrůzostrašné
podmínky.
Vyhoštěnci
z lidské společnosti zde dožívali v ubohých chýších bez základního
ošetření, v morálním rozkladu. Otec Damián začal pomáhat všem
nemocným bez rozdílu. Ošetřoval rány nemocných, staral se o jejich
oblečení, léky; zakládal pole a zahrady. Pod jeho vedením se
zbudovala kaple a stovky dřevěných domků a do vesnice přivedla
vzácná voda. Byl obětavým lékařem pro tělo i pro duši, učitelem,
truhlářem i hrobníkem. Postupně na ostrově také prosadil nové mravní
zákony. Usilovně zde pracoval 16 let, až nakonec sám leprou
onemocněl. Dokud mu nemoc dovolovala dále pomáhal ostatním
nemocným. Jeho záznamy, vzorky a kresby o průběhu nemoci mnoha
pacientů posloužily jako podklad pro výzkum léčby lepry. Otec
Damián zemřel 15. dubna 1889. Blahořečen byl papežem Janem
Pavlem II. v roce 1995. Jeho svatořečení se očekává 11. října 2009.
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Úvodní zamyšlení
„Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem
na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“
(Zjevení 1,17c-18)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗

EUCHARISTICKÉ DNY V LOUNECH
Od 24. března do 1. července probíhají v naší diecézi eucharistické dny.
V Lounech bude celodenní Výstav Nejsvětější svátosti ve dnech:
čtvrtek 23.04.2009 od 08:30 do 17:30
čtvrtek 30.04.2009 od 08:30 do 17:30
Modlíme se za naši diecézi.
∗∗∗∗∗∗∗
KLUB ŽEN: ve středu 1. dubna 2009 od 16:00 na lounském děkanství.
Přijďte mezi nás a podělte se o své zkušenosti.
∗∗∗∗∗∗∗
BIBLICKÁ PŘEDNÁŠKA „SV. PAVEL V NOVÉM ZÁKONĚ“:
upřímně zveme každého, kdo se zajímá o život a dílo svatého Pavla.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2009 od 18:30 na lounském
děkanství. Přednášku povede Jaroslav Brož Th.D. S.S.L. z KTF UK Praha.
∗∗∗∗∗∗∗
„BARABÁŠ“: v neděli 5. dubna 2009 od 14:30 bude v chrámu sv. Mikuláše
uvedeno křesťanské divadelní představení „BARABÁŠ“ autora Pär
Lagerkvista, nositele Nobelovy ceny za literaturu, v podání pražské
divadelní společnosti Petrklíč. Vstupné dobrovolné.
∗∗∗∗∗∗∗
SVATOJIŘSKOU POUŤ NA HORU OBLÍK, kde byla v minulosti kaple
sv. Jiří, pořádá KDU – ČSL v sobotu 25. dubna 2009. Pouť bude ukončena
poutní mší svatou v 16:00 v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích.
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY: ve čtvrtek 16. dubna 2009 od 18:30.

Přehled bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše
05.04.2009

KVĚTNÁ NEDĚLE - mše svatá v 08:30.
Tuto neděli si připomeneme slavný vjezd JEŽÍŠE
KRISTA do Jeruzaléma slavnou bohoslužbou
se svěcením ratolestí, průvodem a pašijemi.

09.04.2009

ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá v 17:30.
Den poslední večeře Ježíše Krista.
Památka ustanovení mše svaté.

10.04.2009

VELKÝ PÁTEK
Křížová cesta v 15:00. Svátost smíření v 16:00.
Den umučení Ježíše Krista - obřad v 17:30.

11.04.2009

BÍLÁ SOBOTA - mše svatá v 19:00.
SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA
Svěcení ohně a velikonoční svíce, křestní bohoslužba.
Ráno od 08:00 Výstav Nejsvětější svátosti
- adorace u Božího hrobu.

12.04.2009

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - mše svatá v 08:30.
Slavná mše svatá doprovázena chrámovým sborem,
který uvede Kurze Messe in D autora Ignaze Reimanna.

13.04.2009

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše svatá v 09:00.
Doprovází Dívčí chrámový sbor - J. Křička: Victime
paschali laudes, Paškální svíce a další písně.

13.04.2009

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše svatá v 14:30.
Velikonoční bohoslužba v Poutním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

19.04.2009

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše svatá v 08:30.

26.04.2009

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše svatá v 08:30.

Učící se církev
Téma 2. neděle velikonoční:
Zmrtvýchvstání – dílo Nejsvětější Trojice
648 Kristovo vzkříšení je předmětem víry jakožto transcendentní
(přesažný) zásah samého Boha do stvoření a do dějin; tři božské osoby
v něm působí společně a zároveň projevují svou vlastní originalitu.
Dochází k němu zásahem moci Otce, který „vzkřísil“ (Sk 2,24) Krista,
svého Syna, a tak uvádí dokonalým způsobem jeho lidství – s jeho
tělem – do Nejsvětější Trojice. Ježíš
se s konečnou platností „duchem
svatosti ... prokázal jako mocný
Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“
(Řím 1,3–4). Svatý Pavel zdůrazňuje
projev Boží moci jako dílo Ducha,
který oživil Ježíšovo mrtvé lidství a
povolal je do oslaveného stavu Pána.
649 A co se týká Syna, ten
uskutečnil své vlastní vzkříšení svou
božskou mocí. Ježíš oznamuje, že
Syn člověka bude muset mnoho
trpět, zemřít a potom vstát z
mrtvých (v činném významu slova).
Na jiném místě výslovně prohlašuje:
„Dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek … Mám moc život dát
a mám moc ho zase přijmout“ (Jan 10,17-18). „Věříme, že Ježíš umřel
i vstal z mrtvých“ (1 Sol 4,14).
656 Předmětem víry ve vzkříšení je událost historicky dosvědčená
učedníky, kteří se skutečně setkali se Zmrtvýchvstalým, a zároveň
tajemně transcendentní (přesažná), poněvadž je vstupem Kristova
lidství do Boží slávy.

