Přemýšlejme o radosti Ježíšovy matky
Papež František před Regina caeli, nám. sv. Petra, 21.4.2014
... Převažující dojem, který vysvítá z evangelních
vyprávění o Zmrtvýchvstání je radost naplněná úžasem,
ale obrovským úžasem! Radost, která vychází z nitra!
V liturgii znovu prožíváme duševní rozpoložení
učedníků nad zprávou, kterou jim přinesly ženy: Ježíš
vstal z mrtvých! Viděli jsme Jej!
Tuto zkušenost vtištěnou do evangelií si nechme vtisknout do svých
srdcí, aby prozařovala z našich životů. Dovolme, aby radostný úžas
Velikonoční neděle zazářil v myšlenkách, pohledech, postojích,
gestech a slovech… Kéž bychom tak zářili! Není to však nějaké
nalíčení. Vychází zevnitř, ze srdce ponořeného do pramene této
radosti jako srdce Marie Magdalské, která plakala nad zmizením
svého Pána a nevěřila svým očím, když Jej spatřila vzkříšeného. Kdo
učiní tuto zkušenost stává se svědkem Zmrtvýchvstání, protože
v jistém smyslu sám vstal či vstala z mrtvých. Potom je schopen nést
paprsek světla Zmrtvýchvstalého do různých situací: do těch
šťastných, aby je učinilo krásnějšími a uchránilo je před egoismem;
a do těch bolestných, aby přineslo projasnění a naději.
... Prospěje nám také, budeme-li přemýšlet o radosti Marie, Ježíšovy
matky. Jako byla niterná její bolest, takže pronikla její duši, tak byla
niterná a hluboká její radost, z níž mohli čerpat učedníci. Srdce Marie,
která prošla zkušeností smrti a vzkříšení svého Syna, v nichž vírou
viděla svrchovaný výraz Boží lásky, stalo se zdrojem pokoje, útěchy,
naděje a milosrdenství. Všechny výsady naší Matky plynou z toho,
že se účastnila Ježíšovy Paschy. Ona, od pátku do nedělního rána,
neztratila naději. Rozjímali jsme o bolestné Matce, ale současně
o Matce plné naděje. Ona Matka všech učedníků, Matka církve, je
matkou naděje...
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20041
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Úvodní zamyšlení
„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem,
hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“
(Koloským 3,1)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Na Velký pátek 3. dubna 2015 je vyhlášena sbírka na Jeruzalémský Boží
hrob ve Svaté zemi.
*******
V neděli 5. dubna 2015, na Boží hod velikonoční, doprovodí chrámový sbor
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v chrámu sv. Mikuláše provedením Missa
brevis a tre voci od skladatele Michaela Haydna.
*******
V neděli 5. dubna 2015 od 16:00 se bude v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Opočně konat velikonoční koncert houslisty Václava Hudečka.
Zazní skladby J. S. Bacha, F. Bendy, G. F. Händela a G. Tartiniho.
*******
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
*******
V neděli 12. dubna 2015, na druhou neděli velikonoční, kterou ustanovil
papež Jan Pavel II. za svátek Božího milosrdenství, bude přede mší svatou
požehnána vitráž Božího milosrdenství v okně chrámu sv. Mikuláše.
∗∗∗∗∗∗∗
Do 19. dubna 2015 můžete navštívit výstavu Ad gloriam Dei, která je
instalována v Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
u příležitosti 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence.
∗∗∗∗∗∗∗

Bohoslužby ve Svatém týdnu
a velikonoční bohoslužby
1.4.2015

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Mše sv. v Domově pro seniory u pramene Louny v 10:00.
Mše svatá se zde koná každou středu a je možné ji navštívit.

2.4.2015

ZELENÝ ČTVRTEK
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Poslední večeře Ježíše Krista.
Památka ustanovení mše svaté.

3.4.2015

VELKÝ PÁTEK
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Křížová cesta v 15:00, otevření Božího hrobu.
Svátost smíření od 16:00.
Den umučení Ježíše Krista – obřady v 17:30.
Uctívání svatého kříže, zpívané pašije.
Pobožnost u Božího hrobu.

6.4.2015

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Velikonoční pomlázka pro děti
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

9.4.2015

ČTVRTEK VELIKONOČNÍHO OKTÁVU
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

11.4.2015

SOBOTA VELIKONOČNÍHO OKTÁVU
Kostel sv. Vavřince v Černčicích – Mše svatá v 16:00.

12.4.2015

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
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.

4.4.2015

BÍLÁ SOBOTA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Kaple s Božím hrobem otevřena od 8:00.
Výstav Nejsvětější svátosti – tichá adorace po celý den.
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
JEŽÍŠE KRISTA
Slavná mše svatá v 19:00.
Žehnání ohně a velikonočního paškálu,
četba z Písma svatého, křestní obřad.

5.4.2015

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Slavná mše svatá bude doprovázena chrámovým sborem.
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30.

19.4.2015

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:00.

25.4.2015

SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

26.4.2015

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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.

Eucharistie, díl IV.
280. V jakém smyslu je eucharistie památkou Kristovy oběti?
Eucharistie je památka, neboť zpřítomňuje a aktualizuje oběť, kterou
Kristus jednou provždy přinesl Otci na kříži ve prospěch lidstva.
Obětní charakter eucharistie se projevuje v samotných slovech ustanovení: „To je mé tělo, které se za vás vydává“ a „Tento kalich je
nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá“
(Lk 22,19−20). Oběť na kříži a oběť eucharistie je jediná oběť. Stejná
je oběť i obětující, různý je pouze způsob přinášení oběti: krvavý
na kříži, nekrvavý v eucharistii.
281. Jakým způsobem se církev podílí na eucharistické oběti?
V eucharistii se Kristova oběť stává také obětí údů jeho těla. Život
věřících, jejich chvála, jejich utrpení, jejich modlitba, jejich práce jsou
spojeny s Kristovými. Jako oběť je eucharistie také přinášena
za všechny věřící, živé i zesnulé, na smír za hříchy všech lidí
a za obdržení duchovních nebo časných dober od Boha. Také nebeská
církev je spojena s Kristovou obětí.
∗∗∗∗∗∗∗
Přetvoření
Z homilie Benedikta XVI. 26. 5. 2005
„Vezměte a jezte... Pijte z něho všichni“ (Mt 26,26n). Vzkříšeného,
přítomného pod způsobou chleba, nelze „jíst“ jako obyčejný kus
chleba. Jíst tento chléb a přijímat jej znamená vstoupit do společenství
s osobou živého Pána. Toto společenství, toto „požívání“, je skutečným setkáním mezi dvěma osobami, umožňuje nechat se prostoupit
životem toho, který je Pán, toho, který je můj Stvořitel a Vykupitel.
Smyslem tohoto přijímání je připodobnit svůj život jeho životu, proměnit se a přetvořit v toho, který je láska sama.

Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve; Benedikt XVI. a Coco, Lucio, ed.
Myšlenky o eucharistii: výbor z textů papeže Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 2010

O Eucharistii
Z 10. tematického textu Ostravsko-opavského biskupství
pro přípravu na národní eucharistický kongres
Slavení Velikonoc a Eucharistie
Velikonoční události jsou pro nás pramenem, ze kterého můžeme nejvíce čerpat a středem velikonoční vigilie je Eucharistie. Eucharistie
slavená na Bílou sobotu večer je předzvěstí zjevení zmrtvýchvstalého Pána
učedníkům. Eucharistie této noci je
nejvyšším díkůvzdáním, jaké Církev
odevzdává Otci za to, že nám dal svého
Syna, aby pro nás zemřel a vstal
z mrtvých.
Můžeme říci, že tato Eucharistie je
nejlepším „eucharistickým kongresem“,
kde lidé shromážděni kolem paschálního
oltáře, obnovují mysterium Kristovy oběti.
„Pascha je okamžikem, ve kterém má
Eucharistie svůj pravý pramen. Právě
proto se toto mysterium soustředí nejvíce na Eucharistii, kterou už
nekoná sám Ježíš Kristus, ale tvoří ji spolu se svou Církví.“ (O. Casel,
Il misterio dell’Ecclesia)
Eucharistii pochopíme jen s vírou v Kristovo zmrtvýchvstání.
Nevstal-li Kristus z mrtvých, je nejen naše víra marná (sv. Pavel), ale
také Eucharistie je jen pouhým divadlem. Eucharistie má svůj pramen
v Kristově zmrtvýchvstání. Kristem jsme skrze Eucharistii vtahováni
do jeho zmrtvýchvstání. Tak se nám stává Eucharistie pramenem
i vrcholem našeho křesťanského života.

Zdroje: http://nek2015.cz/img-content/files/ZivotZviry_OvOp.doc;
http://www.cathedraledupuy.org/photo/art/default/4377922-6595251.jpg?v=1339583249

Poutní místa litoměřické diecéze
Klášter Doksany
Klášter sester premonstrátek v Doksanech nedaleko Roudnice nad Labem
vznikl téměř současně se Strahovem roku 1143 nebo 1144 jako zbožné dílo
Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy, která zde také nalezla místo svého
posledního odpočinku. Byl to tehdy druhý ženský klášter založený v našich
zemích a první premonstrátky přišly do něho z porýnského Dűnnwaldu.
Doksany se těšily přízni vládnoucích Přemyslovců nejen po hmotné
stránce, což dokazuje mimo jiné to, že sestrám byly svěřovány na vychování
královské dcery včetně svaté Anežky České. Klášter sdílel osudy své země, jejíž
pohromy byly i pohromami kláštera, a rozkvět pochopitelně nacházel odraz
i v rozkvětu kláštera. Obdobím největšího rozkvětu prošel klášter ve 13. a 14. st.
Za husitských válek musely sestry
Doksany opustit, ale po asi pětiletém exilu
se vrátily. Když za Třicetileté války získal
strahovský opat Questenberk v Magdeburku ostatky svatého Norberta, byly
přivezeny na podzim roku 1626 nejprve
do Doksan a odtud v květnu následujícího
roku 1627 na Strahov, kde jsou uloženy
dodnes. Klášterní kostel Narození Panny
Marie dostal barokní podobu v letech 1710−1720; cenným pozůstatkem
románské baziliky je sloupová krypta a apsida. Doksanští probošti získali kolem
roku 1628 právo infule (právo nosit mitru) a roku 1738 byli povýšeni
k důstojnosti opatské. Roku 1782 byl však kvetoucí klášter s 49 sestrami
císařem Josefem II. zrušen. Klášter nejprve sloužil jako kasárna, později přešel
do šlechtických rukou. V době totality patřil celý areál státu, v části kláštera byl
státní statek.
Doksanský klášter kdysi, v roce 1162, vdechnul život klášteru sester
na krakovském předměstí Zwierzyniec a právě odtud byl roku 1998 zásluhou
polských sester obnoven život kontemplativních premonstrátek v Doksanech.
S požehnáním strahovského opata, převorky krakovského kláštera a generální
představené Kongregace zde zahájily 31. 1. 1998 společný život čtyři sestry
(2 z Polska, 2 z Čech) a jejich komunita se začala postupně rozrůstat a formovat.

Zdroje: http://www.dltm.cz/pout-doksany-2011; http://www.klasterdoksany.cz;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Doksany

O Velikonocích
Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku?
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma
svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký − na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je
spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce
i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového
života.
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy:
oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví.
Současný význam Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním
přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze
vzkříšení objevujeme nový život.
Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem?
Protože je to svátek toho největšího tajemství křesťanského života − tajemství Boží lásky, která se projevuje v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn pro
nás dává svůj život a tento život mu je vrácen ve zcela nové podobě
a v úplně jiné dimenzi. Z toho pro nás plyne jistota, že Bůh má každou
lidskou situaci v ruce a pokud je člověk ochoten mu ji nabídnout, Bůh
ji může proměnit.
Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce?
Vánoce − na rozdíl od Velikonoc − jsou dnes spojeny s rodinnou tradicí
pohody, obdarování, lidské štědrosti, dělení se s druhými lidmi. Je v nich
podstatně zdůrazněná rovina horizontální (mezilidská).
Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, co Bůh dělá pro člověka − mají vertikální rozměr. A to je pro člověka mnohdy méně
„uchopitelné“, a tudíž náročnější, protože to od něj mnohem víc žádá.
Velikonoce jsou ale ze své podstaty svátky neuvěřitelné radosti a volného
vydechnutí.
Zdroj: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/r-2007-VELIKONOCE-V-OTAZKACH-AODPOVEDICH.html, zpracováno podle rozhovoru Kateřiny Regendové s PhDr. Mirei Ryškovou, ThD.
v Katolickém týdeníku 15/2006.

