POSTÍM SE, ABYCH ŽIL...
Když se řekne půst, snad každý ví „kolik bije.“ Je to
pojem známý a pro někoho odtažitý.
Ale, copak je půst jen věcí úst? Hezky na to odpovídá anglický básník Robert Herrick: „Je snad půst dát
si slib z masa nepojíst, o to víc na talíř si nabrat ryb?
Lačnět a v hadrech bloudit na odiv lidu, bez klidu klopit zrak, vzdechy loudit? – Ne, půst je víc. V ten čas se
hněvu vzdej, zvláště zlých řečí, všech křečí, změň život,
směr mu dej...“
V postním období nejde jen o odříkání, obdarovávání potřebných a modlitbu, ale především o vnímání
láskyplné oběti Pána Ježíše Krista.
Je to trpící Kristus, který nám pomáhá nést a snést
obtíže života a pokud to člověk pochopí, má v rukou
klíč ke všemu. Pak všechno vydrží.
Tu moudrost poznal i Jan Neruda, když napsal jednoduchou básničku: „Životem se táhne dlouhá cesta
bolu, pojď, můj Spasiteli, půjdem po ní spolu. Kam ty
nohou vkročíš, tam já šlépěj kladu, tys mé světlo napřed
a já tvůj stín vzadu. Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou, oba těžkým krokem, s křížem na ramenou“.
Tím vše pověděl.
Vzít všechno tak, jak to je! Odvážně, statečně jít cestou životem a přijímat věci jak jdou i jsou.
Postní doba je časem odpuštění sobě i druhým, je
také prostorem pro svátost smíření. A my víme kam pro
ni jít.
Kdysi se ptali Ivana Magora Jirouse, proč je katolík?
On odpověděl: „Protože v katolický církvi se odpouštějí
hříchy!“ Že si byl vědom své slabosti, bídy i hříšnosti,
ale i zároveň své velké touhy i naděje, nebál se popravdě nahlas povědět: „Poprosím patera Bonaventuru, ten
vyzpovídá i nestvůru, poprosím patera Bouše, svědomí
moc mě kouše.“
A dodává ve své nejkratší básni „Di, di – ke zpovědi!“
Přiznejme si, byť to zní jadrně, že v tom je pravda a je
lidsky pochopitelná i uchopitelná.
Začíná tedy půst! Je šancí pro větší zbožnost
i lidskost.
P. Jakub Berka OPraem. farář kostela sv. Ludmily
se svými spolupracovníky P. Zachariášem a P. Pavlem.

DOBRÁ ZPRÁVA
Občasník římskokatolické farnosti
sv. Ludmily na pražských Vinohradech

Pravidelné mše svaté:

neděle v 9 hod., 11 hod., 16.30 hod.
v pondělí až sobota v 16.30 hod.
Další bohoslužby:
na první pátek v měsíci je adorace ve 14 hod.
příležitost ke svaté zpovědi je vždy půl hodiny
před mší svatou a kdykoliv na požádání
na první pátek od 15 hod.
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Občasník římskokatolické farnosti sv. Ludmily
na pražských Vinohradech

PŮST A VELIKONOCE
MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY
Každý pátek – kromě 1. pátku v měsíci –
po odpolední mši svaté bude modlitba křížové cesty,
v neděli pak v 15.45 hod.
a po ní bude v 16.30 hod. mše svatá
6. 3. středa
POPELEČNÍ STŘEDA
16.30 hod. mše svatá s udělováním popelce
9. 3. sobota
MŠE SVATÁ S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI
POMAZÁNÍM NEMOCNÝCH
16.30 hod.
Prosíme naše věřící, kteří mají zájem o přijetí této
svátosti, aby se přihlásili v sakristii a včas si vykonali
svatou zpověď.
19. 3. úterý
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
16.30 hod. slavná mše svatá
25. 3. pondělí
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
16.30 hod. slavná mše svatá
5. 4. první pátek
14 – 15 hod. tichá modlitba
před Nejsvětější Svátostí Oltářní
15 hod. Korunka Božího milosrdenství
15.30 hod. společnou adoraci vede salesiánká rodina
16.30 hod. mši svatou slouží pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka OP
7. 4. 5. neděle postní – smrtelná –
mše svatá jako obvykle

14.30 hod. – SVATOPOSTNÍ DUCHOVNÍ
ZASTAVENÍ –
meditaci vede společenství farníků
z chrámu Matky Boží před Týnem
			
13. 4. sobota
Duchovní obnova farnosti proběhne o 9 hod. na faře
v Jugoslávské ulici 602/27 a bude zakončena
modlitbou Anděl Páně ve 12 hodin
14. 4. neděle
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
SE SVĚCENÍM RATOLESTÍ
9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá
16.30 hod. mše svatá
------------------------------------------------------------

Ve dnech 14. – 17. 4. bude od 16 do 19 hod.
možnost sv. zpovědi. Prosíme, nenechávejte
svatou zpověď na poslední chvíli.
------------------------------------------------------------

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
18. 4. čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK
16.30 hod. mše svatá na památku Večeře Páně
s obřadem mytí nohou apoštolům
po bohoslužbě je tichá modlitba
21 – 22 hod. noční bdění v Getsemanské zahradě
modlitba, zpěv a meditace
19. 4. pátek
VELKÝ PÁTEK – den přísného půstu
15 hod. modlitba křížové cesty
16.30 hod. Velkopáteční obřady

20. 4. sobota
BÍLÁ SOBOTA
10 – 17 hod. návštěva Božího hrobu
20.30 hod. velikonoční vigilie se křtem dospělých
21. 4. neděle
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá
16.30 hod. mše svatá
při nich proběhne žehnání pokrmů
22. 4. pondělí
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
11 hod. mše svatá
16.30 hod. mše svatá

Náš kostel bude během velikonočních svátků
přístupný každý den od 10 do 16 hodin.
BUĎTE NAŠIMI HOSTY
****

Zmrtvýchvstání
Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout...
To potom zůstaneme ještě chvíli ležet...
První, kdo vstane, bude maminka...
Uslyšíme ji, jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
Budeme zase doma.
			
Vladimír Holan

