Svatí, kteří nás provázejí
Svatá Zdislava (?1220 – 1252), 30. května
Patronka: České kongregace sester dominikánek, Libereckého kraje,
Litoměřické diecéze, nemocných, rodinného života; česká světice
Atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb se lvicí, dárkyně
almužen chudým a ošetřovatelka nemocných
Zdislava se narodila v Křižanově u Brna
v zámožné šlechtické rodině. Zdislavin otec Přibyslav
byl purkrabím na hradě Veveří, později královským
purkrabím brněnského hradu. Matka Sybila pocházela
zřejmě ze Sicílie a do Čech přišla jako dvorní dáma
královny Kunhuty Štaufské, nevěsty budoucího krále
Václava I. Zdislava strávila své dětství na hradě
v Křižanově a patrně i v Brně. Měla čtyři mladší
sourozence, tři sestry a bratra. Jejich výchova se nesla
v křesťanském duchu.
Asi ve věku patnácti let se Zdislava provdala
za rytíře Havla z Markvartic, pána na Lemberku nedaleko Jablonného
v Podještědí. Byla neobyčejně pracovitou a obětavou manželkou a matkou
čtyř dětí: synů Havla, Jaroslava a Zdislava a dcery Markéty. Jako hradní paní
se příkladně starala o chod hradu i o hospodářskou čeleď. Po vzoru Anežky
Přemyslovny založila špitál a oddaně pomáhala nemocným a chudým.
Společně s manželem založila v blízkém městě Jablonném kostel svatého
Vavřince s klášterem pro dominikány a kostel a klášter v Turnově. Do
dominikánského řádu Zdislava vstoupila jako laická spolupracovnice a žila
horlivým křesťanským životem.
Zdislava zemřela mladá ve věku asi 32 let na Lemberku. Její ostatky
byly uloženy v bazilice sv. Vavřince v Jablonném. Byla blahořečena
papežem sv. Piem X. dne 28. srpna 1907. Za zázrak nutný k svatořečení bylo
uznáno lékařsky nevysvětlitelné uzdravení MUDr. Straky z tříhodinové
klinické smrti po usilovných modlitbách manželky, dětí, vrchní sestry, kněze
a dalších osob k blahoslavené Zdislavě v brněnské nemocnici 19. září 1989.
Papež Jan Pavel II. svatořečil Zdislavu 21. května 1995 a 24. října 2000 ji
prohlásil za hlavní patronku Litoměřické diecéze.
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Úvodní zamyšlení
„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
(Jan 14,6)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konají v měsíci květnu vždy v úterý,
ve čtvrtek a v pátek po mši svaté, která začíná v 17:30.
∗∗∗∗∗∗∗
JAN PAVEL II. – BLAHOŘEČENÍ
1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství bude ve Vatikánu blahořečen
papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920, † 2. dubna 2005).
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY
Farní rada se schází ve čtvrtek 5. května 2011 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
NOC KOSTELŮ – 27. KVĚTNA 2011
V naší farnosti budou zpřístupněny tyto kostely:
o Černčice, kostel sv. Vavřince (19:00 – 21:00)
o Dobroměřice, kostel sv. Matouše (19:00 – 21:00)
o Louny, kostel Nejsvětější Trojice
a Čtrnácti sv. Pomocníků (19:00 – 23:00)
o Louny, kostel sv. Mikuláše (18:30 – 22:30)
Ve 22:00 vyjde tichý průvod se svíčkami za oběti přírodních katastrof
od Mariánského morového sloupu na Mírovém náměstí v Lounech na bývalý
morový hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků.
∗∗∗∗∗∗∗
POUŤ KE CTI SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA
Slavnostní bohoslužba se bude konat v Prachaticích v sobotu 18. června
v 10:00 při příležitosti oslav 200 let od jeho narození. Lounský vikariát pořádá společnou pouť autobusem. Přihlaste se co nejdříve. Cena 300 Kč.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
01.05.2011

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30.

05.05.2011

1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

08.05.2011

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
DEN VÍTĚZSTVÍ / DEN MATEK
PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích - Mše svatá v 10:30.
Možno si také prohlédnout překrásné gotické fresky.

15.05.2011

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

22.05.2011

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30.
Sbírka určena na podporu křesťanské televize Noe.

28.05.2011

SOBOTA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích
– Mše svatá ve 14:00.

29.05.2011

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30.

Učící se církev
Téma 3. neděle velikonoční: Jak číst Písmo svaté?
18. Proč Písmo svaté učí pravdě?
Protože Bůh sám je autorem Písma svatého,
nazývá se inspirované a učí bez omylu těm
pravdám, které jsou nutné k naší spáse. Duch
Svatý totiž inspiroval lidské autory, aby zapsali to, čemu nás chtěl naučit. Nicméně
křesťanská víra není „náboženství knihy“, je náboženstvím Božího
Slova, které „není slovem psaným a němým, nýbrž Slovem vtěleným
a živým“ (sv. Bernard z Clairvaux).
19. Jak číst Písmo svaté?
Písmo svaté se má číst a vykládat s pomocí Ducha Svatého a pod vedením učitelského úřadu církve podle tří měřítek: 1) přihlížení
k obsahu a jednotě celého Písma; 2) čtení Písma v živé tradici církve;
3) respektování analogie víry, tedy spojitosti pravd víry mezi sebou.
24. Jakou funkci má Písmo svaté v životě církve?
Písmo svaté je v životě církve oporou a zdrojem síly. Pro její děti je
posilou víry, pokrmem duše a pramenem duchovního života. Je duší
teologie a pastýřského kázání. Žalmista říká: „Svítilnou mým nohám
je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Žalm 119,105). Církev proto vybízí
k časté četbě Písma svatého, „vždyť neznat Písmo znamená neznat
Krista“ (sv. Jeroným).
Jedno středověké distichon shrnuje takto význam čtyř smyslů Písma:
Literární smysl učí, co se stalo,
alegorický, v co věřit,
morální, jak jednat
a anagogický, kam směřovat.

Littera gesta docet,
quid credas allegoria,
Moralis quid agas,
quo tendas anagogia.

(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve a text PKPS)

