O poutích, díl II. Jan Klíma: Duchovní
Duchovní postřehy poutníka
(převzato z http://www.hostyn.cz/hostyn_old/poute_texty.htm, zkráceno)

Člověk putující využívá všech svých sil a prostředků s rozmyslem,
aby došel k cíli. Je si vědom, že na cestě jej může potkat mnoho věcí, které
neovlivní svou silou a dovedností. To ho vede k hledání jistot ve stále se
měnícím světě plném nových překvapení. Největší jistotu nachází
v prozřetelnosti Boží a jeho péči o každého, i toho nejvíce odstrkovaného
jedince. Člověk putující ví, že na cestě k jasnému cíli (duchovní zralosti) ho
čekají nová setkání, nová překvapení. Postupně je mu dovoleno nahlížet do
rozmanitosti a hravosti Božích cest. Tou samotnou a nejvlastnější cestou pro
každého člověka je sám Ježíš. Proto my za nikoho nemůžeme ujít ani kousek
cesty. Můžeme ho jen doprovázet a učit ho rozpoznávat Boží znamení.
Vlastní duchovní život je určován osobním setkáváním s Ježíšem,
které je zdrojem povzbuzujících impulsů a radosti. Ty nás motivují a
podněcují, abychom žili z Lásky a pro Lásku jako Ježíš. Poutník může více
vnímat Boží znamení na cestě v přírodě. Největším Božím znamením však je
každé setkání s lidmi. Kromě toho je třeba rozpoznávat ještě hlubší znamení
v událostech okolo nás. Při setkáních s druhými lidmi, byť byla velice krásná
a příjemná, jindy zase trpěná a komplikovaná, poutníkovi jasně dochází, že
musí jít dál. To ho nesmírně osvobozuje na jedné straně od zbytečných půtek
a rozmíšek a na druhé straně od bláhové rozmařilosti. Nejdůležitější je náš
vztah k Bohu, ostatní vztahy nás k němu jen orientují.
I když je poutník tělesně unaven a vysílen, neopomíjí zastávku
u Božích muk, křížků nebo soch svatých. Na životní cestě bývá člověk také
unaven starostmi, a často pak sejde z cesty, protože přehlédl Boží znamení.
Ta nám mohou zaostřit pohled na to podstatné a zároveň mohou i občerstvit
a osvobodit od spoléhání na vlastní omezené síly.
Poutník si do svého života odnáší jeden základní rys: je důležité stále
jít a nezadrhnout se, nezavrtávat se sám do sebe, do svých problémů, ale
umět je odevzdat Pánu. Jak říká Antoine de Saint-Exupéry v knize Malý
princ: „ ... šel bych docela pomaloučku ke studánce...“ Křesťanský život je
boholidská záležitost. Velké změny v našem životě (směrem k většímu,
opravdovému štěstí – životu v plnosti) jsou vždy záležitostí Boží. Z naší
strany je důležité jít věrně a pomalu ke Studni s nevyčerpatelným pramenem
života.
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Úvodní
Úvodní zamyšlení
„Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“ (Zj 21,6)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 5. srpna 2012 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad Opočno
zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
∗∗∗∗∗∗∗
Sobota 11. srpna 2012 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice
zvou k poutní mši svaté ke cti svatého Vavřince.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 12. srpna od 10:00 – POUTNÍ SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROČOVĚ
Hlavním celebrantem bude převor rajhradského
kláštera P. Augustin Gazda, OSB. Autobus z Loun
bude přistaven na Suzdalském náměstí v 8:45. Odjezd
v 9:00, zastávky Tyršovo náměstí, Na Foukalce,
Domov seniorů. Odjezd zpět ve 12:00. Zveme
všechny poutníky z širokého okolí.
∗∗∗∗∗∗∗
Od úterý 14. srpna do neděle 19. srpna
5. celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Pořadatelem je Sekce
pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení
mládeže, o.s. Více informací naleznete na webové adrese:
https://zdar2012.signaly.cz/
∗∗∗∗∗∗∗
Sobota 25. srpna 2012 – Srpnová pouť ke svaté Zdislavě v Bazilice minor
svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Hlavním
celebrantem mše svaté (od 10:00) bude světící biskup českobudějovický
Mons. Pavel Posád.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2. 8. 2012

5. 8. 2012

1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OPOČNĚ
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

11. 8. 2012

SOBOTA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH
KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE
– Mše svatá v 16:00.

12. 8. 2012

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.
POUTNÍ SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROČOVĚ
– Mše svatá v 10:00.
– Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00.

19. 8. 2012

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

25. 8. 2012
26. 8. 2012

SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

Učící se církev
Téma slavnosti Nanebevzetí Panny Marie: Uctívání sv. Panny
Z velké vážnosti, které se těšila matka Ježíše Krista, vznikl v liturgickém
kalendáři katolické církve a pravoslaví veliký počet mariánských svátků. Pro
jejich rozdílný význam se dělí na slavnosti, svátky a památky.
Slavnosti
8. prosince - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Pravdu víry, že Panna Maria byla jako vyvolená žena od početí bez hříchu
povýšil na dogma papež Pius IX. 8. prosince 1854.
1. ledna - slavnost Matky Boží Panny Marie. Slavnost těsně souvisí
s tajemstvím vtělení Slova, Božího Syna, a určitým způsobem završuje
týdenní slavení vánočního tajemství. Tuto základní pravdu víru potvrdil
roku 431 Efezský koncil.
25. března - slavnost Zvěstování Páně | Zvěstování Panně Marii. Slavnost
devět měsíců před Vánocemi vznikla z biblického vyprávění, v němž
archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. Jedná se o jeden
z prvních mariánských svátků. Chronicon Paschale (první polovina 7. století)
se zmiňuje o Zvěstování jako o slavnosti, která již před časem vešla do
církevního kalendáře.
15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny
Marie. V Jeruzalémě se tento den vyvinul od
5. století ve svátek Dormitio („usnutí“ Panny
Marie). Víru v nanebevzetí Panny Marie
s duší i tělem povýšil na dogma papež
Pius XII. 1. listopadu 1950 v apoštolské
konstituci „Munificentissimus Deus“.
Svátky
2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu
31. května - svátek Navštívení Panny Marie
8. září - svátek Narození Panny Marie

