Úryvky z dopisů velkých osobností
Co nejméně chceme dát
Budoucí arcibiskup François Fénelon r. 1694 hraběnce Elizabeth de Grammont

Vznešená paní,
myslím, že byste se měla snažit, i když bez přehnaného úsilí, myslet na Boha kdykoliv pocítíte touhu po
meditaci v samotě a zároveň lítost, že to nemůžete uskutečnit. Nestačí jenom nechávat si tyto myšlenky, až budete mít čas sama pro sebe, budete moci být za
zavřenými dveřmi a nebudete mít k nikomu žádné povinnosti. Právě okamžik, kdy litujeme, že nemůžeme věnovat své myšlenky
Bohu, musíme využít. Tehdy můžete Bohu otevřít své srdce vřele, upřímně a
v naprosté důvěře. Každý okamžik, jenž takto zachytíte, už bude sám o sobě
stačit. Každý okamžik – nejenom když sedíte v kočáře nebo nosítkách, nýbrž
i když se oblékáte a češete, dokonce při jídle a rozhovoru s jinými lidmi.
Potom zjistíte, že nevýslovně dlouhé a nudné příběhy Vás neunavují, nýbrž
spíše rozveselují tím, že Vám poskytují užitečné okamžiky pro přemýšlení, a
to Vám umožňuje vyhnout se zálibě v posměchu. Tak všechny věci přispívají k dobru těch, kteří hledají Boha. Dalším základním pravidlem je vyhnout se všem špatnostem, o nichž víte, že Vás pokoušejí. A když už nějakou spácháte, vezměte svou vinu na sebe rozhodně. Budete-li si uvědomovat
každé nebezpečí tohoto druhu, budete se snažit poslouchat Boží hlas ve
svém nitru, nebudete jej chtít úplně zadusit. Tento hlas se dá umlčet příliš
snadno, neboť je slabý. Nehledě na to však vyžaduje, abychom mu věnovali
pozornost a poslouchali jej. Je-li oslabován, zaniká. Odpíráte-li důsledně
plnit jeho příkazy, je zraněn. Musíte jej poslechnout, kdykoliv promluví.
Hříchy způsobené naší impulsívností nebo slabostí nejsou ničím ve srovnání
s těmi, jež pácháme neuposlechnutím hlasu Ducha svatého...

Zdroje: CUMMING, John, ed. Dopisy velkých osobností hříšníkům. II.: Modlitba a duchovní život, útěcha
a povzbuzení, nadšení, horlivost a pochybnosti, pronásledování, týrání a věznění. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 50–52;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Fenelon.jpg. Volné dílo.
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Úvodní zamyšlení
„Nezbytná je obnova víry v reálnost Ježíše Krista,
který se nám daroval v Eucharistii.“
(Benedikt XVI., 2019)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Zveme farníky každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému
Srdci Páně.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 6. června 2019 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele
svatého Jakuba v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se
nemohou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 15. června 2019 pořádá naše farnost opět výlet pro rodiče
s dětmi a pro mládež na blízkou zříceninu hradu Pravda. Odjezd
vlakem z nádraží Louny město, sraz před odjezdem v 9:30. Návrat po
16. hodině.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

O mši svaté: Bohoslužba slova /2
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 31.1.2018

2. 6. 2019

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

6. 6. 2019

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

9. 6. 2019

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

16. 6. 2019

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.

23. 6. 2019

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

24. 6. 2019

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30.

28. 6. 2019

VIGILIE SLAVNOSTI SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30.

29. 6. 2019

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

30. 6. 2019

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

Liturgický přednes samotných čtení spolu se zpěvy z Písma
svatého vyjadřuje a podporuje církevní společenství, provází
všechny a každého. Je proto jasné, proč je zapovězeno opomíjet čtení a nahrazovat je nebiblickými texty. Zaslechl jsem,
že někde byla čtena nějaká noviná zpráva, protože to byla
novina dne. To ne! Boží slovo je Boží slovo! Noviny můžeme číst potom. Takováto subjektivní volba totiž ochuzuje a
narušuje dialog, který probíhá mezi Bohem a jeho lidem v modlitbě. Je naopak zapotřebí důstojného ambónu a užívání Lekcionáře, vhodných lektorů a
žalmistů. Je třeba hledat vhodné lektory, kteří dovedou číst dobře, ne takoví,
kteří komolí slova, takže se ničemu nerozumí. Je třeba dobrých lektorů, kteří
se přede mší připraví a zkusí si to, aby četli dobře. To pak vytváří atmosféru
vnímavého ztišení. »Bohoslužba slova se má slavit tak, aby vedla k rozjímání; je proto nutné vyvarovat se jakékoli uspěchanosti, která je na překážku
usebranosti. Do bohoslužby slova vhodně patří také krátké chvíle mlčení,
přizpůsobené shromáždění – v nich ať srdce s přispěním Ducha Svatého
přijímá Boží slovo a připravuje odpověď modlitbou« (Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, 56).
Víme, že slovo Páně je pomoc, kterou nutně potřebujeme, nemáme-li zbloudit, jak výstižně podotýká Žalmista, který se obrací k Pánu vyznáním: »Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce« (Žl 119,105). Jak
bychom mohli konat svoji pozemskou pouť s jejími námahami a zkouškami,
kdybychom nebyli pravidelně živeni a osvěcováni Božím Slovem, které zní
v liturgii?
Určitě nestačí slyšet pouze ušima, aniž bychom přijímali srdcem setbu božského Slova a umožnili, aby přineslo užitek. Vzpomeňme na podobenství
o rozsévači a rozdílných výsledcích v závislosti na odlišných typech půdy
(srov. Mk 4,14-20). Působení Ducha svatého, jež propůjčuje této odpovědi
účinnost, potřebuje srdce, které se nechává ovlivnit a kultivovat, takže to, co
slyší ve mši přechází do každodenního života podle pokynu apoštola Jakuba:
»Slovo musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste
klamali sami sebe« (Jak 1,22). Boží slovo v nás putuje, nasloucháme mu
ušima a přichází do srdce, odkud přejde do rukou, kde se mění na dobré
skutky. Toto je trasa, kterou musí projít, od uší přes srdce až rukám. Tomu
se učme.
Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27115;https://www.radiovaticana.cz/images/papafr.jpg.

