Křesťanský humor
Cyklista se marně snaží odemknout zámek u kola. „Pomodli se ke svatému
Petrovi,“ radí mu babička, „ten má v ruce klíč, mohl by ti pomoci.“ „Spíš se
asi pomodlím ke svatému Pavlovi, tady už jenom pomůže, rozetnout to
mečem,“ odpoví nešťastný cyklista.
∗∗∗∗∗∗∗
Žáci po hodině náboženství přicházejí ke zpovědi. Přijde první a zašeptá
knězi: „Zhřešil jsem, otče, hodil jsem žabku do rybníka.“
„Ale to není žádný hřích, synu, jdi v pokoji,“ konejší ho kněz.
Přijde druhý a říká: „Musím se vyznat, že jsem hodil žabku do rybníka.“
„Buď dobré mysli, dítě“, odpoví zpovědník, „to není hřích.“
Přijde třetí chlapec a farář se ho už předem ptá: „Také jsi hodil žabku do
rybníka?“ „Ne, otče. Já jsem Jiří Žabka.“
∗∗∗∗∗∗∗
Učitelka v mateřské škole pozorovala děti ze své třídy, jak si malují. Přišla
také k malému děvčátku, které soustředěně malovalo svůj obrázek. Na
otázku, co to bude, holčička odpověděla: „Maluju Boha.“
Učitelka se několikrát nadýchla, a pak si dovolila poznamenat: „Ale Boha
žádný člověk nikdy neviděl, a tak nikdo z lidí neví, jak vypadá.“ Děvčátko
bez zaváhání odpovědělo: „Tak to lidé za malou chvilku poznají.“
∗∗∗∗∗∗∗
Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden řekl:
„Měl bys klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před Hospodinem.“
Druhý muž oponoval: „Pamatujte na to, že jste byli stvoření podle Božího
obrazu. Pozice, ve které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným do
nebe do Boží tváře a mluvit s ním jako dítě se svým otcem.“ Třetí muž
promluvil a řekl: „Já teda o těch pozicích moc nevím, ale tu nejvroucnější
modlitbu jsem se modlil hlavou dolů ve studni.“
∗∗∗∗∗∗∗
Vědec povídá Bohu: „Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko,
že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny.“ „Tak to předveď,“ povídá
Bůh. Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na to: „Ale počkej, počkej,
ber ze svojí hlíny!“
∗∗∗∗∗∗∗
Zdroje: http://www.christnet.eu/clanky/4252/chlapci_u_zpovedi.url;
http://www.christnet.eu/clanky/3844/jak_vypada_buh.url; http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=20;
http://www.hkspolco.hys.cz/vtipky/detail/93; http://www.prameny.net/index.php/humor .
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Úvodní zamyšlení
„Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění,
ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení.“
(Sírachovec 1,27)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 6. srpna 2017 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad Opočno
zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
∗∗∗∗∗∗∗
Sobota 12. srpna 2017 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice
zvou k poutní slavnosti ke cti svatého Vavřince.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 13. srpna 2017 od 10:00 – zveme všechny poutníky ze širokého
okolí do Dolního Ročova k POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE. 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. Mši svatou doprovodí lounský chrámový
sbor, hlavním celebrantem bude Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek –
generální vikář litoměřické diecéze.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
3. 8. 2017

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

6. 8. 2017

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ SLAVNOST V OPOČNĚ
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

12. 8. 2017

POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH
KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE
– Poutní mše svatá v 16:00.

13. 8. 2017

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

20. 8. 2017

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

26. 8. 2017

SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích
– konvalidace manželství ve 13:00,
– Mše svatá ve 14:00.

27. 8. 2017

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

Plody Ducha svatého – Mírnost
„Ideálem člověka je harmonie duše a těla, prvku přirozeného i nadpřirozeného, který je po pádu prvních lidí
stále nabouráván žádostmi a touhami v nerozumné
míře. Ctnost mírnosti vede tyto žádosti, touhy a sklony
na náležitou míru pod vedením rozumu osvíceného
vírou. Mírnost mírní, tedy ovládá a řídí i sklony, vedoucí k potěšením ze stvořených věcí. Pravá mírnost
je tedy svobodou, která má odvahu dát vše do rukou
nejspravedlivějšího Boha (1 Pt 2,23).
Přebývá-li v duši mírnost, drží na uzdě všechny náruživosti, dává náležitou
důležitost vášním a citům, rozmnožuje svaté touhy a odstraňuje neřestné.
Odstraňuje vše, co je v nás neukázněné, upevňuje již získané dobré postoje a
uspořádává to, co nás nesměruje k Bohu, zapaluje v nás touhou po budoucí
odměně a naplňuje naši mysl čistým klidem.“ /1
„Mírnost nebo také umírněnost, střídmost, zdrženlivost řídí užívání Božích
darů. Ty jsou všechny dobré: Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – bylo to
velmi dobré (Gn 1,31). Jen málo věcí je zlých samo sebou – např. cigarety,
drogy. Vždy je zlé lhát, podobně jako se ničím nedá odůvodnit zrada. Avšak
alkohol, střelné zbraně, internet jsou dobré; ty také nepřímo vyšly z Boží
ruky. Člověk však musí bojovat se svou slabostí, která ho stále podněcuje
k přehánění. Vždyť hřích často spočívá ani ne tak v zlém užití, jako spíše
v zneužití či v nadměrném užívání. Náš všední hřích – třebaže tím není nijak
méně nebezpečný – je nejčastěji zneužíváním Božích darů: pár slov navíc,
jedna či více skleniček navíc, zbytečně moc televize, příliš rychlá jízda
autem; avšak i v opačném směru: příliš málo spánku, rozhovorů s dětmi,
rozvahy, především pak – příliš málo modlitby. A jsou patrně jen dvě
skutečnosti, kterých nikdy není dost: modlitba a střídmost. Ještě nikdo
nelitoval, že se hodně modlil, ani že byl střízlivý. Avšak v každé jiné
skutečnosti, řekněme to ještě jednou – je třeba, a to velice, mírnosti, aby se
neomezeným vykořisťováním nezničilo obecné dobro v Božích stvořeních.“ /2
Zdroje:
/1 VELANOVÁ, Helena. Kardinální ctnosti [online]. Olomouc, 2010, s. 81. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z:
http://theses.cz/id/p6i85r/. /2 POLCZYK, Waldemar. Ctnost mírnosti. Překlad z polštiny Radim Jáchym. Sekulární
františkánský řád (SFŘ) [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=957.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AParz_-_Fresco_Allegorie_Temperantia.jpg .

