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Letnice

č.3/2004

Posvátná doba Velikonoc po padesáti dnech končí nedělí Seslání Ducha Svatého (Letnicemi) v níž se připomínají: dar Ducha Svatého apoštolům, první počátky církve a začátek
jejího poslání ke všem národům mluvícím rozličnými jazyky.
O události Letnic mluví Skutky apoštolů ve druhé kapitole takto: „Nastal den letnic a
všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene
silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví
jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: »Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak
to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé
Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a libyjského
kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové:
slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.« A všichni žasli a v rozpacích se ptal
jeden druhého: »Co to má znamenat?« Ale jiní říkali posměšně: »Jsou plní sladkého vína!«
Tu vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně k nim promluvil: »Židé a
všichni jeruzalémští obyvatelé, ať je vám to známo: pozorně vyslechněte mou řeč! Tito lidé
nejsou opilí, jak se domníváte, vždyť je teprve devět hodin dopoledne! Ale to se splnilo, co
řekl prorok Joel: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji ze svého Ducha na všechny lidi. Pak
budou vaši synové a vaše dcery prorokovat, vaši mladí muži budou mít vidění, vaši starci
dostanou ve snu zjevení.
Vyliji v těch dnech ze svého Ducha i na své služebníky a na své služebnice, a budou
prorokovat. A způsobím divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a sloupy
dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde veliký a slavný den Páně.
A každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn.'... «“.
Člověka napadne, jestli se to děje také dnes. Ano, děje! V sobotu 29. května o 20 hodině
se sejdeme v kostele Povýšení svatého Kříže a budeme pohromadě, budeme se modlit. Bude
Svatodušní vigilie. Budeme vzývat jméno Páně, jak nás to učí sv. Petr, zástupce Krista a
Pán splní, co slíbil. Přijde On, Duch Svatý a naučí nás všemu. Bude na nás vylit Duch...
P. Martin Davídek
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Interview s Bohem
Ve středu 7. ledna 2004 v pořadu Českého rozhlasu 2 - Praha Host do domu v relaci Jak
to vidí MUDr. Marie Svatošová vzbudil velký zájem posluchačů text Interview s Bohem.
Otiskujeme jej v plném znění.
„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl dělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co
se mě vlastně chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapujeme mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak
ztrácejí zdraví, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o
budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro
budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají, jakoby nikdy
nežili.“
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič
naučit své děti?“
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co
v životě mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými.
Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo hroší než jiní. Chci, aby poznali,
že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá
jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se
taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou
lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten,
kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim
odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne
udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: „kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou,
jak se vedle vás cítili.
P.S. Předej tento dopis někomu, na kom ti v životě záleží.
O „Intervew s Bohem“ (vystřižené z časopisu) se s Vámi podělila
E.Nováková
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Pozvánka na dětské odpoledne
„Hra je starší než kultura“, říká holandský historik Johan Huinzinga. Hry jsou dokonce
starší než města. Troška filosofie, ale teď už pozvánka pro všechny děti a rodiče...
Přijďte si s námi trochu zahrát a zasoutěžit. Dne 30.května (v neděli) se sejdeme na faře
v Křížové ulici, odtud vyjdeme ve 14.00 hod a budeme pokračovat podél Ploučnice do
areálu Střední zemědělské školy Libverda.
Během cesty nás čekají právě slibované soutěže a na místě pak malé či větší překvapení
pro všechny, kdo mají rádi koníky.
J.Skřivánková
Sbírky
04.04.
11.04.
12.04.
18.04.

6.171,50 Kč
6.352,50 Kč
1.388,00 Kč
4.095,00 Kč

*25.04.
02.05.
09.05.
16.05.

5.924,00 Kč
3.769,50 Kč
3.152,00 Kč
4.226,50 Kč

* Celodiecézní sbírka na záchranu kostelů litoměřické diecéze
Liturgické slavnosti a svátky v následujícím období
Neděle 30. května
Neděle 6. června
Čtvrtek 10. června
Pátek 18. června
Sobota 19. června
Čtvrtek 24. června
Úterý 29. června

Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice)
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo)
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost sv. Petra a Pavla apoštolů
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