Úryvky z dopisů velkých osobností hříšníkům
Svatý Théophan Vénard, roku 1847, svému malému bratrovi.
Budoucí indočínský mučedník (*21.11.1829 Saint-Loup-sur-Thouet, Francie – †2.2.1861 Tonkin,
Vietnam) byl jedním z pěti dětí francouzského
venkovského učitele. Roku 1850 byl vysvěcen na
podjáhna, na kněze byl vysvěcen roku 1852. Tento
laskavý dopis napsal, když byl osmnáctiletým
studentem.
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Úvodní zamyšlení
„Kde je Kristus, tam je i hvězda,
neboť on sám je zářivou jitřenkou.“
(Sv. Ambrož)

... Teď je půl sedmé večer a škvírami sem fouká vítr.
Počasí je opravdu hrozné. Je u vás taky tak ošklivo? Vsadím se, že Ti taky
mrznou prsty na rukou a nohou jako mně. Jsem si jistý, že špička Tvého
nosu je stejně modrá jako moje. Myslím si, že chodíme do školy proto,
abychom se naučili překonávat životní obtíže. Ale už nebudu dál psát
o studeném počasí. Popřejme jeden druhému velice, opravdu velice šťastný
nový rok, a abychom jednou došli do nebe – i když ne hned, jak upřímně
doufám. Nechci, aby byl můj bratr vzat z tohoto života tak brzy. Vzpomínám
si, jak jsi se vždycky těšil na Vánoce, na všechny ty dárky a cukroví – jenom
škola ti připadala hrozná. Nevadí, jednoho dne budeš jistě rád, že ses něco
naučil. Pomůže ti to lépe splnit to, co po Tobě Bůh chce: nakonec se dostat
do nebe. Uč se pilně, vytrvale, ne kvůli pochvale a ocenění nebo odměně –
ale proto, aby ses líbil Bohu. Modli se. Dělej, co Ti učitelé říkají, protože
Bůh je ustanovil na jejich místo. Buď milý a přátelský ke svým spolužákům,
pak Tě všichni budou mít rádi a budeš tak šťastný, jak jen je to možné.

Zdroje: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Theophane_Venard.jpg/483pxTheophane_Venard.jpg; https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophane_V%C3%A9nard;
CUMMING, John, ed. Dopisy velkých osobností hříšníkům. I., Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. s. 37–38.

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
ZMĚNA – od 1. ledna 2019 začínají pravidelné nedělní a sváteční
bohoslužby v děkanském kostele sv. Mikuláše v Lounech vždy v 9:00.
∗∗∗∗∗∗∗
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 v kostele sv.
Jakuba v Cítolibech mše svatá s nedělní platností pro věřící, kteří se
nemohou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
V období od 1. do 14. ledna 2019 se v celostátním měřítku opět
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Kromě farní
sbírky dne 6. ledna lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve
tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo bankovním převodem
na konto: 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777,
konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod),
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou)
nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci). Lze také přispět osobně
na děkanství v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1.1.2019

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově
– První poutní mše svatá v 14:30.

3.1.2019

6.1.2019

ČTVRTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 16:30.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové)
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Svěcení vody, kadidla, křídy.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

13.1.2019

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Mši svatou doprovodí chrámový sbor.

18.1.2019

PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 16:30.
Mše svatá s modlitbami za jednotu křesťanů.

20.1.2019

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

26.1.2019

SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

27.1.2019

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.

O mši svaté: Úvod
Mše svatá je převládající označení nejdůležitější bohoslužby, ke které se
schází křesťanská obec – v naší zemi říkáme, že je to farnost. Někde se
schází i několik farností. Tato mše svatá se skládá z bohoslužby slova a
eucharistie. Současný název mše pochází z latinského: Ite, missa est. Je to
propouštěcí formule po uděleném požehnání. Tento název se ustálil
v 6. století. Souvisí to s tehdejším a potom středověkým vnímáním mše
svaté, které se zaměřovalo na plody požehnání. My se dnes více zaměřujeme
na chválu a díky Bohu Otci skrze Ježíše Krista.
Na mši svatou bychom měli vždy jít s chutí a radostí. Tak jako když se těšíme na setkání s osobou, kterou máme rádi: tam spěcháme, těšíme se,
protože si ledasco můžeme říct. Ústy nám proběhnou slova, která bychom
neřekli nikomu jinému, jenom této osobě. Prožíváním mše svaté se
uskutečňuje a upevňuje můj osobní vztah s Ježíše Kristem. Tam se realizuje
víra a to může být nuda, normální – všechno vím a znám, nebo také radost
z očekávání, co já řeknu a co mě bude řečeno. Nemělo by to být o tom, že
když jdu na mši svatou, mám „migrénu“. Stále na něco naříkám, fňukám,
nechce se mi. Protože, když se mezi dvěma osobami něco takového
odehrává, tak se ti dva pravděpodobně brzy rozejdou, protože už si nemají
co říct. A takový vztah se neupevňuje, ale naopak se rozpadá.
Všechno při mši svaté má směřovat k oslavě Boha Otce skrze Ježíše Krista
v Duchu Svatém. Uskutečňuje se tam tajemství spásy – velikonoční tajemství. Ježíš se na každého obrací s láskou a daruje se. Mše svatá, je dar Boha
pro člověka. Jestliže se tento vztah mezi člověkem a Bohem uskutečňuje, tak
se rozšiřuje v člověku prostor pro uskutečňování Boží lásky a právě odsud
bychom měli mít prostor k tajemství, které se odehrává při mši svaté, to je
tajemství ne jenom k Bohu, ale také k člověku, k lidem. Ten, kdo je otevřený
k Bohu, je časem určitě otevřený také pro spousty lidských vztahů. Lidé by
se neměli tolik štvát, otravovat, ale naopak získávám chuť sloužit. Realizovat Boží lásku, která se ve mě hromadí.

K zamyšlení: Venku a uvnitř
Ve vlaku jela maminka s dítětem, které chvíli neposedělo. „A teď už
seď!“ přikázala mu. Ale dítě jako by ji neslyšelo a skotačilo dál. Maminka popadla dítě a posadila je vedle sebe. Dítě se na ni vzdorovitě
podívalo a řeklo: „Navenek sice sedím, ale uvnitř stejně stojím!“
Co dělám já při mši svaté uvnitř?
Zdroj: https://www.katechetiolomouc.cz/news/a9-mse-svata-uvod.

