Podezřelý návštěvník kostela
Podle knihy Jamese Feehana Bůh ukrytý v příbězích, KN

Jednoho kněze zaujaly časté návštěvy ošuměle oděného
neznámého muže v jeho kostele. To, co budilo jeho podezření, byl
způsob, jak tyto návštěvy probíhaly. Muž vešel, postál pár vteřin
vzadu v kostele a zmizel. Kněz se bál o obsah kostelních pokladniček,
a tak požádal kostelníka, aby na něho dohlédl.
Jednoho dne kostelník muže oslovil a zeptal se ho, co tam dělá.
„Jen tak si povídám s Bohem,“ zněla odpověď. „Jak to?“ řekl mu na to
kostelník. „Sotva vejdete, hned jste zase venku. Tomu říkáte
modlitba?“ Cizinec se hájil: „Jen tak sem za ním zaskočím a řeknu
mu: `Ježíši, tady Jim.´“
Po nějaké době navštívil kněz jedno z oddělení nemocnice
a vrchní sestra mu řekla, že mají nového pacienta, který má na ostatní
nemocné neuvěřitelný vliv. Nikdo nevěděl, odkud je, nikdo ho
v životě ani neviděl, ale bylo na něm něco zvláštního. Prostě, ten
člověk se zdál kolem sebe vyzařovat dobro.
Když kněz přistoupil k jeho lůžku, okamžitě ho poznal jako
onoho návštěvníka svého kostela, kterému tak ukřivdil. Začal se ho
tedy ptát na jeho modlitební život a na to, jak získal takový vliv
na druhé pacienty. „To ty moje návštěvy, otče,“ přišla odpověď. Když
se mu kněz s vědomím, že pacient žádné návštěvy nemá, chystal
skočit do řeči, rychle pokračoval: „Ano, otče, každý den ke mně přijde
a postojí u nohou mé postele. Koukne se na mě a řekne mi: `Jime,
tady Ježíš!´“

Zdroj:http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/r-2006-jak-se-modlite-povidky.html
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Úvodní zamyšlení
„Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
(Matouš 16,16)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Upozornění na změnu času bohoslužeb – v období od 1. prosince
2014 do 28. února 2015 začínají večerní bohoslužby v úterý, čtvrtek
a pátek vždy o 1 hodinu dříve: v 16:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 6. prosince 2014 od 16:00 můžete navštívit adventní
koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opočně.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 21. prosince 2014 odpoledne od 13:00 prosíme všechny
zdatné farníky a farnice o pomoc při vánoční výzdobě v chrámu
sv. Mikuláše v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗
V pátek 26. prosince 2014 od 15:00 můžete navštívit vánoční koncert
v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗
Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se v Praze téměř
po čtvrtstoletí opět setkají desetitisíce mladých křesťanů z celé Evropy
při Pouti důvěry na zemi, kterou již více než 35 let organizuje
komunita Taizé. Připomeňme si přitom setkání Taizé na přelomu let
1990/1991, které tehdy zavítalo i do Loun a bylo prodchnuto radostí
z nabyté svobody a lidské vzájemnosti.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled adventních bohoslužeb
4. 12. 2014

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 16:30.

7. 12. 2014

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Po mši svaté přijde Mikuláš s nadílkou pro hodné děti.

14. 12. 2014

21. 12. 2014

24. 12. 2014

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Lounští skauti nám předají při mši svaté betlémské světlo.

PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově ve 23:00.
25. 12. 2014

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
26. 12. 2014

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
– Mše svatá v 8:30.
Sbírka pro potřeby diecéze. „Svatoštěpánská koleda"
Kostel sv. Václava v Lipenci

– Mše svatá v 10:30.

Kostel sv. Markéty v Kroučové

– Mše svatá ve 14:30.

27. 12. 2014

SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

28. 12. 2014

SVÁTEK SVATÉ RODINY
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Obnovení manželských slibů.

31. 12. 2014

SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:00.
Slavnou bohoslužbu doprovodí lounský chrámový sbor a hosté.
Zazní dílo J. J. Ryby Česká mše vánoční „Hej Mistře“.

VÁNOČNÍ MŠE SV. V DOMOVĚ
PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY v 10:00.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
Kostel sv. Vavřince v Černčicích v 16:00.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Lounský chrámový sbor zazpívá Missa Pastoralis od J. I. Linka.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně – Mše svatá v 10:30

ŠTĚDRÝ DEN
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.
Poslední adventní mše svatá.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Kostel sv. Jakuba Staršího v Cítolibech v 15:00.

VÁNOČNÍ VIGILIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech ve 20:30.
PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ MŠE
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích ve 22:30.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

Přehled vánočních bohoslužeb
24. 12. 2014

24. 12. 2014

1. 1. 2015

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově
– Mše svatá v 10:30.

Patroni naší diecéze

O modlitbě, díl XII.

Spolupatron – svatý Štěpán († kolem roku 36)

O modlitbě napříč staletími
Podle Skutků apoštolů (Sk 6,1-15) patřil původně helénský Žid
Štěpán k sedmi jáhnům, kteří byli vysvěceni apoštoly vkládáním rukou pro
službu u stolu a péči o chudé a opuštěné vdovy.
Štěpán od počátku vynikal jako dobrý
kazatel, přitahoval mnoho posluchačů, byl „plný
milosti a síly“ a „dělal mezi lidem veliké divy
a znamení“ (Sk 6,8). Židé se ho proto jako
nepříjemného a nepohodlného svědka chtěli
zbavit. Křivě ho obvinili z hanobení Boha
a odvlekli ho před židovskou radu. Zde Štěpán
ve své obranné řeči (Sk 7) shrnul dějiny Izraele,
popsal Boží plány s izraelským národem
a obžaloval Židy z nevěrnosti a vraždy Mesiáše.
Rozzuřený dav vyhnal Štěpána za město
a ukamenoval ho k smrti.
Sv. Štěpán byl uctíván už v prvních
křesťanských staletích a již ve 4. století se jeho
svátek slavil 26. prosince. Tehdy totiž panoval zvyk slavit památku prvních
svědků Pánova příchodu v období Vánoc.
Úcta ke svatému Štěpánovi vzrostla zvláště po roce 415, kdy kněz
Lucianus z Kefar-Gamala, vesnice poblíž Jeruzaléma, sepsal zprávu
o zázračném nalezení jeho ostatků. Na místě, kde byl sv. Štěpán
ukamenován, severně od Damašské brány, byla v 1. pol. 5. století postavena
bazilika. Roku 614 však byla zničena Peršany. Nynější kostel sv. Štěpána při
dominikánském klášteře pochází až z konce 19. století. Kameny, kterými byl
sv. Štěpán kamenován, jsou uloženy v chrámu Dormition (Zesnutí Panny
Marie) na hoře Sion.
Štěpán zemřel jako první mučedník pro víru v Krista, proto je nazýván prvomučedníkem. Řecké Stefanos znamená korunu, věnec, tedy
křesťanské symboly mučednictví, ale také vítězství. Ostatek svatého Štěpána
získaný litoměřickou kapitulou v 17. století byl původně umístěn do stříbrné,
od roku 1812 do postříbřené relikviářové paže.
Zdroje: www.krystal.op.cz/amen/1997/AMEN1-97/7.HTM, Svatí na každý den (KN 2010),
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/relikviare-sv-stepana-a-sv-ludmily-v-litomericke-katedrale/

Matouš (6,6): „Když se však modlíš ty, vejdi
do své komůrky, zavři dveře a modli se
k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec,
který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“
Gertruda z Helfty: „Modlitba má velkou sílu,
jestliže se člověk modlí podle svých nejlepších
schopností. Do zahořklého srdce vlévá sladkost, do smutného radost, do ubohého
bohatství, do pošetilého moudrost, do ustrašeného odvahu, do slabého sílu, slepému vrací
zrak a chladnému žár. Přitahuje velikého Boha
do maličkého srdce; pozvedá lačnící duši
k Bohu, živému prameni, a přivádí k sobě dva
milující: Boha a duši.“

Sv. Josef s dítětem Ježíš při modlitbě
Pieter de Grebber

František Saleský: „Je-li tvé srdce neklidné nebo trpí-li, opatrně je přiveď
nazpátek a něžně je vrať do Pánovy přítomnosti; i kdybys v životě nedělal
nic jiného, než navracel své srdce do přítomnosti našeho Boha, navzdory
tomu, že od něho po každém takovém návratu zas a zas utíká, pak jsi dobře
prožil svůj život.“
Romano Guardini: „Ke správné modlitbě patří především to, že se modlíme pravidelně. Tedy nejen v okamžicích, kdy nám něco leží na srdci. Duše
žije z modlitby. Každý život vyžaduje pravidelnost a opakování – vyžaduje
rytmus.
Benedikt XVI.: „Vytvářejte si v životě prostor pro modlitbu. Je dobré modlit se o samotě, avšak ještě krásnější a užitečnější je modlit se společně
s druhými, protože Pán řekl, že tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu,
je on sám mezi nimi (srov. Matouš 18,20).“
Zdroje: dle knihy Youcat: Modlitební knížka pro mladé, KN 2012; www.wikigallery.org

Jak nalézt Boha

Bůh s námi

Benedikt XVI. o slavnosti Narození Páně, 2011

Úvod katecheze Svatého otce na gen. audienci, nám. sv. Petra, 18.12.2013

Kdo chce dnes vstoupit do kostela
Ježíšova Narození v Betlémě, zjistí, že
portál, který byl kdysi vysoký pět a půl
metru a vcházeli jím dovnitř císařové
a kalifové, byl z velké části zazděn. Zůstal
pouze nízký vchod, jehož výška je metr
a půl. Pravděpodobně to mělo za cíl, chránit
lépe kostel před eventuálními útoky, ale
především zabránit tomu, aby se do kostela
vjíždělo na koni.
Kdo chce vstoupit na místo Ježíšova
narození, musí se sklonit. Mám za to, že se v tom ukazuje hlubší
pravda, kterou se chceme nechat zasáhnout v této svaté noci.
Chceme-li nalézt Boha, který se ukázal jako dítě, pak musíme sestoupit z koně našeho „osvíceného“ rozumu. Musíme odložit naše falešné
jistoty, naši intelektuální pýchu, která nám brání vnímat blízkost
Boha. Musíme následovat vnitřní cestu svatého Františka, cestu oné
extrémní, vnější i vnitřní jednoduchosti, která umožňuje srdci vidět.
Musíme se sklonit, jít duchovně takříkajíc pěšky, abychom mohli
vstoupit skrze portál víry a setkat se s Bohem, který je jiný než naše
předsudky a naše mínění. Bůh se skrývá v poníženosti dítěte, které se
právě narodilo.
Slavíme tak liturgii této svaté noci a odmítáme ulpět na tom, co je
materiální, měřitelné a hmatatelné. Dovolme, aby nás činil jednoduchými onen Bůh, který se zjevuje jednoduchému srdci. A modleme se
nyní především za všechny ty, kteří musí prožívat Vánoce v chudobě,
bolesti, v situaci migrantů, aby se jim ukázal paprsek dobroty Boha
a aby se jich i nás dotknula ona dobrota, kterou Bůh - narozením
svého Syna ve stáji - vnesl do světa.
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15683, nadpis a členění redakce

Dobrý den, drazí bratři a sestry,
Setkáváme se v duchovním ovzduší adventu
zintensivněným ještě vánoční novénou, která v těchto
dnech probíhá a vede nás ke slavnosti Narození Páně.
Chtěl bych se proto dnes spolu s vámi zamyslet nad
Vánocemi, Ježíšovým narozením, slavností důvěry
a naděje přemáhající nejistotu a škarohlídství. Naše naděje má důvod:
Bůh je s námi a stále nám důvěřuje! Zamyslete se nad tím: Bůh je
s námi, Bůh nám neustále důvěřuje. Jak velkodušný je Bůh Otec!
Přichází, aby přebýval s lidmi; vybírá si zemi za svůj příbytek, aby byl
spolu s člověkem a ocitl se tam, kde člověk prožívá svoje dny radosti
i bolesti. Země už proto není jenom „slzavým údolím“, nýbrž místem,
kde Bůh rozbil svůj stan, je místem setkání Boha s člověkem
a solidarity Boha s lidmi.
Bůh chtěl sdílet naše lidské podmínky až do té míry, že se stal
jedním z nás v osobě Ježíše, který je pravým člověkem a pravým
Bohem. Existuje však ještě něco překvapivějšího. Boží přítomnost
mezi lidmi se neuskutečnila v ideálním či idylickém světě, nýbrž
v tomto reálném světě, poznamenaném dobrotou i špatností,
rozdělením, ničemností, chudobou, zpupností a válkami. Bůh se
rozhodl obývat naše dějiny takové, jaké jsou, s veškerou tíží jejich
omezení a jejich dramat. Prokázal tak nepřekonatelně svoji
milosrdnou náklonnost oplývající láskou k lidským tvorům. On je
Bůh-s-námi. Ježíš je Bůh-s-námi. Věříte tomu? … Ježíš je Bůh s námi,
odevždy a navždy je s námi v utrpeních i bolestech našich dějin.
Ježíšovo narození je projevem toho, že se Bůh jednou pro vždy
postavil na stranu člověka, aby nás zachránil, pozvednul z prachu naší
ubohosti, našich těžkostí, našich hříchů.

Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19260

