Smysl pro humor sv. Terezie od Dítěte Ježíše
„Ukazovat na komické a směšné v lidském počínání
Terezii nepřestalo bavit ani na Karmelu, jak to
můžeme vidět v dopise jejímu duchovnímu bratru:
„Váš dopis, prosáknutý svatou veselostí, mě velmi
zaujal, následovala jsem váš příklad a s chutí jsem se
zasmála nad vaším kuchařem, vidím ho prorážet dno
v hrnci… (…) Věřil byste, že i my na Karmelu máme
zábavné příhody? Karmel podobně jako Sečuan je
krajina odcizená světu, kde se ztrácejí nejzákladnější
návyky, a tu je jeden příklad.
Jakási dobročinná osoba nám nedávno věnovala malého humra svázaného
v košíku s víkem. Podobný zázrak jsme v klášteře už dlouho neviděly, ale
sestra kuchařka si přece jenom vzpomněla, že zvířátko je potřeba dát do
vody a uvařit. Udělala to, ale přitom vzdychala, že musí vykonat takovou
krutost na nevinném stvoření. Nevinné stvoření podle všeho spalo a
nebránilo se; ale když pocítilo horkost, jeho mírnost se proměnila na zuřivost
a s vědomím své nevinnosti si od nikoho nevzalo dovolení vyskočit z hrnce
doprostřed kuchyně, zvláště když jeho dobrotivý kat ho zapomněl přikrýt
pokličkou. Nešťastná sestra se tedy vyzbrojila kleštěmi a honila humra, který
zoufale skákal. Boj pokračoval dost dlouho, až nakonec kuchařka, vyčerpaná
z boje, stále vyzbrojená kleštěmi, přišla si požalovat naší matce a vyhlásila,
že krab je posednutý ďáblem. Její tvář byla ještě výřečnější než její slova.
(To ubohé, milé stvořeníčko, chvíli předtím bylo nevinné a najednou ďáblem
posednuté! Na poklony lidských bytostí se opravdu nedá spoléhat!) Při
vyhlášeních tohoto přísného soudce dožadujícího se spravedlnosti se naše
matka nemohla ubránit smíchu. Odebrala se do kuchyně, chytila humra,
který se trochu vzpíral, protože nesložil slib poslušnosti, potom ho vložila do
vězení a odešla, ale ještě předtím dobře přivřela dveře, tedy pokličku. Večer
v době rekreace se celé společenství smálo až k slzám kvůli posednutému
humrovi a druhý den mohla každá z něho kousek ochutnat. Dobročinný
dárce, který nás chtěl pohostit, dosáhl svého cíle, protože ten slavný humr, či
spíše jeho příběh nám víckrát posloužil jako hostina, ne sice v refektáři, ale
v době rekreace“ (DT 221). (10)“
Zdroj: Část textu Milady Jiřiny Burgerové OCD z: http://bosekarmelitky.cz/sv-terezie-od-ditetejezise/smysl-pro-humor/smysl-pro-komiku-zivota/
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„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
(Matouš 5,5)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ
a modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou se sejdeme ke společné
modlitbě růžence: od pondělí do pátku od 17:00 a v neděli od 08:00.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU odpoledne – výuka náboženství v budově děkanství.
Rodiče přihlaste děti telefonicky (415 652 395) nebo osobně na děkanství.
∗∗∗∗∗∗∗
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.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 5. ŘÍJNA 2017 od 18:30 – setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 21. ŘÍJNA 2017 od 10:00 – pravidelné setkání varhaníků a sbormistrů litoměřické diecéze.
∗∗∗∗∗∗∗
STŘEDA 25. ŘÍJNA 2017 od 18:15 v budově děkanství – zveme Vás na
přednášku Katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie
RNDr. Zdeňka Kučery, Ph.D. z Centra KUHIG Přírodovědecké fakulty UK.
∗∗∗∗∗∗∗
V NEDĚLI 29. ŘÍJNA 2017 NEZAPOMEŇTE - OPĚT ZMĚNA ČASU!
NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU RUČIČKU O HODINU ZPĚT.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. října

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

5. října

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

8. října

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

15. října

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel 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.

22. října

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 2017
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Nedělní sbírka je určena na misijní projekty.

28. října

MŠE SVATÉ ZA NAŠI VLAST
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.
Kostel sv. Jakuba v Cítolibech – Mše svatá v 18:00.

29. října

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
∗∗∗∗∗∗∗

Plody Ducha svatého – Tichost
„Milý čtenáři, běžný život přináší množství každodenních povinností a to
vše se odehrává v atmosféře hluku. Kulisu našeho života tvoří nejen
lomoz rušných silnic a pracovních strojů, ale jsou tu nejrůznější přehrávače, rádiové přijímače, televizory, ze kterých se na nás přímo valí
proudy melodií a informací. Člověk si ani neuvědomuje, co se mu
všechno ukládá díky těmto vjemům do jeho podvědomí. Není divu, že
potom není schopen být chvíli v tichu a samotě.
Ale ovocem Ducha je tichost
Je příznačné, že tichost lidského jednání zaměňujeme za plachost až
neprůbojnost některých jednotlivců. Kristus rozhodně nebyl žádný „tichošlápek“, a přesto říká apoštolům: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29) Nejen Ježíš je tichý, ale celé stvoření je
tiché. Ticho je průvodním jevem života. Jen se zaposlouchejte někdy
večer v přírodě do ticha vesmíru, ticha stvoření. Poslouchejte někdy růst
trávu, jak roste v mlčení. Všechno, co roste, roste převážně v mlčení.
Stvoření je tiché. Rámus a hluk vnesl do stvoření člověk, a to svým
srdcem a především svým jazykem.
Jazyk je malý úd, ale vykoná mnoho, dobrého i zlého. Je v něm jakoby
zkoncentrovaná naše osobnost, naše existenciální já. Jazykem projevujeme navenek, co je v nás uvnitř. Tento smyslový orgán odhaluje nejen
chuť potravy, ale také chuť myšlenek tím, že je vyjadřuje. Je důležitým
činitelem ve veřejném životě. Jazyk může společenství budovat, ale
snadno i zabíjet. Je na něm pravda i lež, spravedlnost i bezpráví, pokoj i
svár, rada i lest. Jazyk spravedlivého je přirovnán k výbornému stříbru a
jazyk moudrých k lékařství. V jazyku je zkoncentrovaný celý člověk.
Ovládat jazyk je tolik, co ovládat sebe. Ze všech těchto přirovnání je
patrné, že je jazyk významným, ale nebezpečným údem člověka. Už ve
Starém zákoně je jazyk pokládán za nástroj a původce mnohých hříchů,
zvláště pýchy a nelásky a jen důsledná sebekázeň a v posledku jen Bůh
mohou zdržet jazyk od hříchu. Z textů Bible je vidět, že jazyk je místem,
na kterém se dá nahmatat puls duchovního života, ovšem za předpokladu
zmlknutí právě jazyka. Umlknutí před Bohem, v pokorném očekávání
jeho rozhodnutí nebo v tichém přijetí jeho soudu, je Písmem považováno
za výraz pravé zbožnosti. Žalmista praví: „Ztiš se před Hospodinem a
čekej na něj.“ (Žlm 37,7)“ ...
Zdroj: První část textu ICLic. Mgr. Pavla Seidla z http://ikd.bihk.cz/clanek.php?claid=2980

