Křesťanský humor
Zemřel Američan a dostal se do nebe. Začal tam vychvalovat přírodní
krásy své země a nejvíc mluvil o Niagaře.
„Vždyť ta vaše Niagara není nic moc,“ poznamenal jeden stařík.
„Cože? Vy jste už někdy viděl větší vodu?“
„Viděl, synku, viděl.“
„A kdo vlastně jste?“
„Noe.“
∗∗∗∗∗∗∗
Malý chlapec se velmi bojí tmy. Jednou večer mu matka řekne, aby
šel na zadní verandu a přinesl jí koště. Hoch se na matku podívá
a prohlásí: „Mami, já tam nechci jít. Je tam tma.“
Matka s úsměvem synka uklidňuje: „Nemusíš se bát tmy. Je tam Ježíš.
Bude na tebe dávat pozor a bude tě chránit.“
Chlapec se na matku ještě jednou podívá a s vážným výrazem ve tváři
se zeptá: „Jsi si opravdu jistá, že tam je?“
„Ano, jsem si jistá. Ježíš je všude, a je vždycky připraven ti pomoci,
když ho potřebuješ.“
Hoch o tom chvíli přemýšlí, až nakonec dojde k zadním dveřím,
malinko je pootevře, opatrně nakoukne do tmy a zavolá:
„Ježíši? Jestli tam jsi, mohl bys mi, prosím, podat koště?“
∗∗∗∗∗∗∗
Katecheta vykládá o svatbě v Káni Galilejské. Na závěr položí
žáčkům otázku: „Co si asi mysleli hosté, když Pán Ježíš proměnil
vodu ve víno?“
Celá třída mlčí.
Konečně zvedá ruku malá Michaela a po vyvolání říká: „Co si mysleli
hosté, to nevím, ale moje babička by řekla: Až se bude vdávat naše
Máře, tak ho taky pozveme.“
Zdroj: výběr z brožur Nezbedův humor – Knihovnička dětského časopisu Nezbeda,
http://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=58_&IdMenu=58&grafika=0.
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„Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci.“
(Žalm 19,9)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu (1. 2., 8. 2., 15. 2. a 22. 2.) od 10:00 se koná mše svatá
v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši svatou můžete každou
středu volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
Od měsíce února nastupuje do naší farnosti novokněz Vít Machek
původem ze Smržovky, který se bude podílet na duchovním vedení
lounské farnosti. 2. února po mši svaté v 16:30 udělí novokněžské
požehnání v kostele Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 18. 2. 2017 v Praze na Vyšehradě – Pouť ke svatému
Valentinu 2017. Tradiční valentinské zastavení v rámci Národního
týdne manželství. Srdečně zveme zamilované, snoubence a manžele.
Duchovním programem na téma PODEJ MI RUKU... provází P. Jakub
Berka, O. Praem. Rekolekce bude probíhat v prostorách Vyšehradské
kolegiátní kapituly (K rotundě 100/10, Praha 2). Je potřeba se předem
přihlásit zde: http://www.apha.cz/cpr-prihlaska-pout-ke-sv-valentinu.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 19. 2. 2017 se uskuteční při mši svaté v chrámu sv. Mikuláše
sbírka Svatopetrský haléř, příspěvek věřících papeži Františkovi,
nástupci svatého Petra, aby mohl rychle přispívat na akutní potřeby
církve ve světě.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2.2.2017

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 16:30. Svěcení svící hromniček.

3.2.2017

NEZÁVAZNÁ PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30.
Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.

5.2.2017

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Mši svatou doprovodí chrámový sbor. Svěcení svící hromniček.
Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
Svěcení svící hromniček. Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské
požehnání.

12.2.2017

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

14.2.2017

ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ – SV. VALENTIN
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30.
Mše svatá za snoubence.

19.2.2017

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30. Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské
požehnání.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

25.2.2017

SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

26.2.2017

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

Plody Ducha svatého – Radost
Z apoštol. exhortace papeže Pavla VI.
Hlásání evangelia z 8.12.1975
9. Jádrem a ohniskem radostné zvěsti,
jak ji hlásal Kristus, je spása. Spása je
velký Boží dar a neznamená jen osvobození ode všeho, co člověka trápí a
utlačuje, nýbrž přináší především osvobození od hříchu a od zlého ducha.
Kostel Sedmi radostí Panny
Přináší i radost z toho, že my známe
Marie (Malé Svatoňovice)
Boha a on zná nás, že ho vidíme a
necháme se jím vést. Toto vše začalo za Kristova života. S konečnou
platností jsme sice tuto spásu získali jeho smrtí a zmrtvýchvstáním,
musí se však s trpělivostí realizovat i v průběhu lidských dějin, aby se
zcela naplnila až v den posledního Kristova příchodu, o němž nikdo,
kromě nebeského Otce, neví, kdy nastane.
Z apoštol. listu papeže Jana Pavla II Spiritus et sponsa z 4.12.2003
11. ... Ale i přes sekularizaci naší doby je v mnoha podobách zřejmá
obnovená potřeba spirituality. Je možné nevidět v tom důkaz toho, že
v nitru člověka nelze vymazat žízeň po Bohu? Existují otázky, které
nalézají odpověď pouze v osobním kontaktu s Kristem. Pouze v intimitě s ním získá každá existence význam a může dospět k zakoušení
radosti, která umožnila říct Petrovi na hoře proměnění: „Mistře, je
dobře, že jsme tady.“ (Lk 9,33)
Z apoštol. exhortace papeže Františka Radost evangelia z 24.11.2013
1. Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají
s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu,
ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem Kristem se
vždycky rodí a obnovuje radost...
Zdroje: http://www.msvatonovicekostel.cz/kostel; http://www.paulinky.cz/Knihovnicka;
http://kebrle.cz/katdocs.htm.

