Poutní místa litoměřické diecéze
Kostel Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti sv. pomocníků v Kadani

Kostel je součástí bývalého františkánského kláštera na ostrohu nad řekou Ohří
při staré cestě do Klášterce nad Ohří. Je
nejstarším poutním místem Čtrnácti svatých
pomocníků na území českého státu a v kapli
svaté Kateřiny se vyskytují poprvé na našem
území sklípkové klenby. Donátorem rozšíření
kostela a kláštera byl známý český poutník ke
Svatému hrobu Jan Hasištejnský z Lobkovic
(1450–1517). Svatou zemi navštívil v letech
1493–1494 a po svém návratu začal budovat
františkánský klášter do dnešní podoby. Během několika let byl dokončen
prostorný kostel s jedním hlavním a čtyřmi bočními oltáři. Úcta ke Čtrnácti sv.
pomocníkům bývala v Kadani vždy veliká a zvláště sílila v 17. a 18. století. Za
josefínských reforem byl však snížen počet řeholníků a věhlas tohoto poutního
místa postupně slábl, ale ještě na počátku 20. století sem přicházelo ročně
téměř 1 200 poutníků. Během 2. světové války museli františkáni postoupit
část budov potřebám Hitlerjugend; v roce 1950 zase areál nadlouho uzavřel
komunistický režim. Dále klášter sloužil jen jako archiv a depositář a z důvodů
nedostatečné péče chátral.
V roce 1991 se klášter opět vrátil do rukou Řádu menších bratří –
františkánů, kteří jej pro nedostatek financí i řeholníků předali v roce 1994
biskupství litoměřickému. Ani biskupství však nemělo dostatek finančních
prostředků potřebných k záchraně tohoto unikátu. Proto byla uzavřena
s městem Kadaň dlouhodobá nájemní smlouva. Objekt byl zařazen do projektu
záchrany architektonického dědictví a město společně s Ministerstvem kultury
provedlo rozsáhlou rekonstrukci areálu. Od roku 1995 patří klášter mezi naše
národní kulturní památky. V současnosti v celém klášteře pokračují práce na
obnově interiéru a vnitřních maleb z doby pozdní gotiky a rané renesance.
Bohoslužby se zde konají vždy poslední sobotu v měsíci.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_%C4%8Ctrn%C3%A1cti_svat%C3%BDch_pomocn%C3%
ADk%C5%AF_%28Kada%C5%88%29; http://www.sakralnipamatky.cz/20-klaster-frantiskanu-skostelem-panny-marie-a-ctrnacti-svatych-pomocniku-kadan.html.
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Úvodní zamyšlení
„Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů
a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.“
(dle Iz 30, 29-30)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗

Upozornění na změnu času bohoslužeb – v období od 1. prosince
2015 do 28. února 2016 začínají večerní bohoslužby v úterý, čtvrtek
a pátek vždy o 1 hodinu dříve: v 16:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu
v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Mimořádný Svatý rok milosrdenství
se bude slavit i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta
možnost otevřít Svatou bránu především v katedrále a dalších
významných svatyních každé diecéze. V naší diecézi budou otevřeny
biskupem Janem Baxantem postupně Svaté brány: v Litoměřicích,
Liběšicích u Žatce, Jablonném v Podještědí a Bozkově.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 20. prosince 2015 odpoledne od 13:00 prosíme všechny
zdatné farníky a farnice o pomoc při vánoční výzdobě v chrámu
sv. Mikuláše v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 26. prosince 2015 od 16:00 můžete navštívit vánoční
koncert v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled adventních bohoslužeb
24. 12. 2015
3. 12. 2015

6. 12. 2015

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 16:30.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Mši svatou doprovodí chrámový sbor.
Po mši svaté přijde Mikuláš s nadílkou pro všechny hodné děti.

8. 12. 2015

SLAVNOST PANNY MARIE IMMACULATY
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30.

13. 12. 2015

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

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích ve 20:30.
VÁNOČNÍ VIGILIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech ve 22:00.
Mši svatou doprovodí chrámový sbor.
PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově ve 23:00.

25. 12. 2015

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
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.

20. 12. 2015

24. 12. 2015

26. 12. 2015

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Lounští skauti nám předají při mši svaté betlémské světlo.
ŠTĚDRÝ DEN
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.
Poslední adventní mše svatá.

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Sbírka pro potřeby diecéze. „Svatoštěpánská koleda"
Kostel sv. Markéty v Kroučové – Mše svatá ve 14:30.

27. 12. 2015

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

– Mše svatá v 10:30.

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

Přehled vánočních bohoslužeb
31. 12. 2015
24. 12. 2015

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Kostel sv. Jakuba Staršího v Cítolibech v 15:00.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
Kostel sv. Vavřince v Černčicích v 16:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------KAŽDOU STŘEDU (2.12., 9.12., 16.12., 23.12. a 30.12.) od 10:00
se koná mše svatá v Domově pro seniory U Pramene Louny.

1. 1. 2016

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“.
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.

Z historie
N. V. Gogol: Rozjímání o božské liturgii, 1847

Národní eucharistický kongres
Příběh z homilie kardinála Cordese
při mši svaté v Brně 17. října 2015

Doslov
„Konání božské liturgie je vznešené: děje se viditelně očím, před tváří
celého světa i ve skrytu. Sleduje-li věřící zbožně a bedlivě toto celé
konání, poslušný výzvě diákona, jeho duše se zmocní povznesené
rozpoložení, Kristova přikázání se pro něj stanou splnitelnými,
Kristovo jho sladkým a břímě lehkým. Po odchodu z chrámu, kde byl
přítomen božským hodům lásky, se na všechny dívá jako na bratry.
Pustí-li se do svých obyčejných prací ve službě nebo v rodině, ať je to
kdekoliv, mimoděk ve své duši uchovává vznešený způsob stýkání se
s lidmi, oživené láskou, jaké z nebes přinesl Bohočlověk. Má-li moc
nad jinými, mimoděk se stává k poddaným milostivějším. Je-li sám
pod mocí jiného, ochotněji a s láskou se mu podrobuje. Vidí-li někoho
prosit o pomoc, jeho srdce je víc než jindy nakloněno pomáhat. Je-li
sám chudý, vděčně přijímá i nejmenší dar a nikdy se s takovou
uznalostí nemodlí za svého dobrodince jako tentokrát. A všichni, kteří
pozorně naslouchali božské liturgii, odcházejí mírnější, lepší ve
vztahu s lidmi, přívětivější, tišší v celém chování.
A tak pro každého, kdo chce pokračovat a stát se lepším, je nezbytné,
aby, pokud je to možné, často docházel na božskou liturgii a pozorně
jí naslouchal. Ona samoděk buduje a utváří člověka; a nerozpadla-li se
ještě úplně společnost, neběsní-li na sebe lidé plnou, nesmiřitelnou
záští, je toho skrytou příčinou božská liturgie, připomínající člověku
svatou, nebeskou lásku k bratřím. Proto tedy ten, kdo se chce posílit
v lásce, ať bývá, pokud možno, často přítomen s bázní, vírou a láskou
posvátným hodům lásky, a jestliže se sám cítí nehoden přijímat do
svých úst samého Boha, který je celý láska, ať alespoň patří na to, jak
jiní přijímají, aby se pokaždé samoděk stával dokonalejším...“

Zdroj: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1205/

8. Dovolte mi, abych homilii
uzavřel drobnou epizodou. Souvisí
s liturgií ve farnosti, kde jsem vyrostl.
Vracíme se tak zpátky do mé vestfálské
domoviny. Na začátku 19. století tam
byla malá skupina muzikantů. Šlo
o několik mladíků, kteří rádi hráli
na housle, a o církevních svátcích hráli
také při bohoslužbě. Tak tomu mělo být
i na Boží tělo. Ale jeden z nich onemocněl. Měl ho nahradit jiný
mladík, který byl židovského vyznání. Jmenoval se Abraham a patřil
vlastně také k té skupině muzikantů.
Hned po mši svaté se potom ptal svého kamaráda Franze
Wackera: „Co to bylo za hezké dítě, které pan farář držel pozdvižené,
když se k nám během mše obrátil?“ Ale kamarád mu na to řekl: „Jaké
dítě? Tam žádné dítě nebylo. To byla svatá hostie.“ Ale Abraham
tvrdil: „Ale ano, bylo to dítě.“ A stál si za tím. Tak kamarádovi
nezbylo nic jiného, než mu říct: „Jediné, co ti mohu poradit, je, abys
šel za panem farářem a všechno mu vyprávěl.“
Jak příběh s Abrahamem pokračoval dál? Abraham opravdu
podle rady svého kamaráda šel za farářem Johannem Stahlem
a vyprávěl mu o svém podivuhodném setkání s Kristem. A toto
mimořádné liturgické znamení, které připomíná symbolem oběť
praotce Abraháma obětujícího Izáka na hoře Moria, bylo důvodem
toho, že se tento mladík později stal katolíkem. Přes prudké hádky
v rodině se Abraham rozhodl pro tohoto Krista. Farář Stahl ho pokřtil
26. července 1829...
Zdroje: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kazani-papez-legata-kard-cordese-na-neku-2015;
http://pfarre.kirche.at/steinanderdonau/content/eucharistie

A vědí to vůbec lidé?

S Ježíšem je doma radost

Zvířecí sněm o Vánočních svátcích

Část promluvy papeže Františka před Angelus, nám. sv. Petra, 14. 12. 2014

Kdysi dávno svolala
zvířata sněm. Liška se zeptala
veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka jí odpověděla:
„Pro mne Vánoce znamenají
krásný stromeček ozdobený
spoustou svíček a cukrovím,
které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě
nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové
Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen
třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve
šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole,
zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi
na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel:
„A vědí to vůbec lidé?“

Zdroje: Bruno Ferrero, úryvek z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše. Portál, 2010;
http://all-free-download.com/free-photos/download/baby_bethlehem_bible_266788.html

Srdce člověka touží po radosti. Všichni toužíme po
radosti. Každá rodina, každý lid touží po štěstí. Jaká je však
radost, kterou je křesťan povolán žít a dosvědčovat? Je to ta,
která proudí z blízkosti Boží, z Jeho přítomnosti v našem
životě. Když Ježíš vešel do dějin svým narozením v Betlémě,
lidstvo obdrželo zárodek Božího království jako půda, která
přijala setbu, příslib budoucí žně. Netřeba hledat jinde! Ježíš
přinesl radost všem a navždy. Nejde o radost pouze kýženou či odloženou do
ráje jako bychom tady na zemi měli smutek, ale v ráji radost. Nikoli! Tak to
není. Jde o radost reálnou a vnímatelnou již nyní, protože sám Ježíš je naše
radost a náš domov s Ježíšem je radostí, jak říkal nápis na jednom vašem
transparentu: S Ježíšem je doma radost. A je radost bez Ježíše? Nikoli! On je
živý, Vzkříšený a působí v nás a mezi námi zejména Slovem a svátostmi.
My, všichni pokřtění, děti církve, jsme povoláni stále nově přijímat
Boží přítomnost mezi námi a pomáhat ji druhým objevovat anebo znovu
objevovat, pokud byla zapomenuta. Jde o překrásné poslání podobné tomu,
které měl Jan Křtitel, tedy nasměrovat lidi ke Kristu – nikoli k sobě –
protože Kristus je cílem, k němuž cílí srdce člověka hledajícího radost
a štěstí. Svatý Pavel nám v dnešní liturgii ukazuje podmínky, jak být
„misionářem radosti“: bez přestání se modlit, vždycky děkovat Bohu,
následovat Jeho Ducha, držet se dobra a varovat se zla (srov. 1 Sol 5,17-22).
Bude-li styl našeho života takový, pak bude moci dobrá zvěst vstoupit do
mnoha domovů a pomáhat lidem a rodinám objevovat, že v Ježíši je spása.
V Něm je možné nalézt vnitřní pokoj a sílu, jak denně čelit různým životním
situacím, včetně těch nejvíce tíživých a obtížných. Nikdy nebylo slýcháno,
že se nějaký světec či světice tvářil chmurně. Nikdy! Bylo by to nesmyslné.
Křesťan je člověkem, jehož srdce oplývá pokojem, protože umí svoji radost
klást v Pána i tehdy, když prochází obtížnými životními momenty. Mít víru
neznamená neprožívat obtížné momenty, nýbrž čelit jim s vědomím, že
nejsme sami. A to je pokoj, který Bůh dává svým dětem…
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21218

