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Opět se vrátím k liturgickým textům minulé neděle. Pamatujete si
poslední slova evangelia? Bohužel vám je musím prozradit - „Vy jste
toho svědky.“ Bylo by však nejlépe přečíst si všechna tři nedělní
liturgická čtení. (Sk 3,13-15.17-19; 1J 2,1-5a; Lk 24,35-48 – pozn. red.)
Ta slova byla určena nejen apoštolům (to by církev nepřežila
první století své existence), ale všem jeho učedníkům. O to více těm,
kteří se chtějí podílet na apoštolátu církve po vzoru sv. Dominika. V té
souvislosti by bylo dobře prozpytovat své svědomí, jak je to skutečně
s naším svědectvím Kristu.
Představte si tu drzost apoštolů (1. čtení ze Skutků apoštolů),
když pod okny velerady obviní nejen veleradu, ale i zástup židů, že přes
snahu Piláta osvobodit Krista, dali jej ukřižovat. „Vy jste se zřekli
Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha.“ Svou
jistotu opírali o jistotu vzkříšeného Krista. Nemyslili na možné následky,
ale na to aby jejich svědectví bylo účinné. Chtěli probudit v posluchačích
svědomí a touhu po odpuštění a milosrdenství.
Nehlásali Krista spravedlivého soudce, ale milosrdného vykupitele. V tom je možná náš rozdíl od apoštolů. „Moje milé děti! Toto vám
píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce:
Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen
za naše, ale i za hříchy celého světa.“ (2. čtení z Janova listu).
Píšu to i pod dojmem shlédnutí pohádky „Anděl Páně“. Doporučil
bych vám ji také shlédnout. Vůbec mě nepohoršila a dokonce Bůh Otec
v této „pohádce“ je mé krevní skupiny. Popleta anděl chce nastolit spravedlnost (v něm poznávám spravedlivé pohoršení poctivých věřících), ale
všechno domotá. Až teprve když se opře o Boží pomoc, pak všechno dá
jakžtakž do pořádku. Když se vrátí do nebe je udiven velikostí Božího
milosrdenství. Bůh se dokonce zříká uplatňovat ve světě spravedlnost.
Nechá to na světské spravedlnosti a doufá, že potrestaní hříšníci se mohou ještě napravit a nakonec stejně skončit v nebi.
Tento svět potřebuje takovéhoto milosrdného Boha, stejně jako
každý z nás. Vzpomeňme na naší velkou předchůdkyni, kterou jsme si
připomněli minulou sobotu – sv. Kateřinu Sienskou. Nevolala po Boží
spravedlnosti, ale po Božím milosrdenství. Sama chtěla zatarasit cestu do
pekla.
A konečně jsme v měsíci květnu, kdy vzýváme tu největší přímluvkyni
hříšníků – Pannu Marii. Nemysleme přitom jen na ty druhé, ale sami sebe
doporučujme Její přímluvě, protože jsme nebyli vždy dost důslední
v svědectví jejímu Synu – milosrdnému Synu!
O. Prokop
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Stálá formace
Pokračujeme ve čtení o ekumenismu z Katechismu katolické
církve. Dále čteme encykliku Jana Pavla II. o ekumenickém
úsilí Ut unum sint.

Jablonné v Podještědí – KVĚTEN 2006
✔ neděle 7. 5. - 4. neděle velikonoční
- den modliteb za povolání k duchovnímu
stavu
9:30 - mše sv.; 11:00 - mše sv. německá
✔ pondělí 8. 5. - P. Marie, Prostřednice
všech milostí
9:30; 11:00 - mše sv.
✔ sobota 13. 5. - P. Marie Fatimské
9:30; 11:00 - mše sv.
✔ pátek 26. 5. - předvečer hlavní pouti
18:00 - mše sv.
✔ sobota 27. 5. - Hlavní pouť ke svaté
Paní Zdislavě
6:00 - mše sv. u oltáře sv. Zdislavy
8:00; 9:30; 11:00; 14:00 - mše sv.
15:00 - svátostné požehnání
16:00 - koncert
✔ úterý 30. 5. - památka svaté Zdislavy
- adorační den farnosti Jablonné v Podještědí
9:30 - mše sv., po ní výstav Nejsvětější Svátosti a celodenní adorace
17:30 - svátostné požehnání;
18:00 - mše sv.



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra Řádu
… za nového provinciála fr. Benedikta OP a za všechny bratry
nově ustanovené do provinčních oficií
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
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… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za všechny naše členy, kteří se nemohou dostavovat na schůzky
… za bezdětná manželství
… za farnosti, v kterých působíme a žijeme
… za naše přátele, kteří hledají cestu k Bohu

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Tomáš Mička
Zdislava Tvrdíková
Terezie Šašková
Vojtěch Hana
Josefa Ziková

13.5.1933
13.5.1921
17.5.1927
29.5.1927
4.6.1943

Časné sliby
Zdislava Švarcová
† Jana Růžena Krausová

29.5.1995
29.5.1995

Svátek
Judita Šmolíková
5.5.
Vincenc (z Ferrary) Horáček
5.5.
† Kolumba (z Rieti) Věra Mrázová 20.5.
Zdislava Hlaváčová
30.5.
Zdislava Prošková
30.5.
Zdislava Švarcová
30.5.
Zdislava Tvrdíková
30.5.
Jeroným (Savonarola) Ježík

 ZPRÁVY 
Příloha tohoto čísla: Týden modliteb za povolání ke kněžství a zasvěcenému
životu 30.4.-7.5.2006 „Deus caritas est“.

Příští schůzka MS bude 6.6.2006 od 16 hod.
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