
 

 Křesťanský humor 
 

Pán řekl Noemu: 
„Za šest měsíců na Zem sešlu déšť, který 
bude trvat čtyřicet dní a nocí. Voda zaplaví 
celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé 
bude zničeno. Chci, abys postavil archu a 
zachránil pár zvířat od každého druhu. 
Tady na ni máš plány.“ 
 

Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. 
Noe seděl na dvorku a plakal. „Proč jsi nepostavil archu, jak jsem ti 
přikázal?“ zeptal se ho Bůh, „Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil 
jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, 
město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl 
další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená stavba, 
takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická 
správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem zažalován 
ochranáři zvířat za odchyt zvěře. Ministerstvo životního prostředí 
požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode 
mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě 
zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení 
daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně 
zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, 
Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než za pět let.“ 
 
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se 
podíval vzhůru a zeptal se: „Pane, znamená to, že nebudeš ničit náš 
svět?“ „Správně,“ odpověděl Bůh. „Úřady to už udělaly za mne.“ 
 
 
 
 
Zdroje: http://farnostzamberk.cz/sites/farnostzamberk.cz/files/soubory1/2016_3_final.pdf; 
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_humor; 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Noetova_barka, public domain - volné dílo.
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Úvodní zamyšlení 
„Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:...“ 
            (Titovi 3,4) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 1. do 15. ledna 2017 se v celostátním měřítku opět 
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Kromě farní 
sbírky dne 8. ledna lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA 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. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 1. ledna 2017 – Česká biskupská konference, v návaznosti na 
poselství papeže Františka, navrhla, aby byla během novoročních 
bohoslužeb přednesena tato prosba za mír ve světě, zejména na Blíz-
kém východě: „Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě 
obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a 
zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války“. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2017 se uskuteční opět Týden modliteb za 
jednotu křesťanů. Mottem Týdne modliteb 2017 je citát „Smíření – 
Kristova láska nás nutí“ (viz 2K 5,14). 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  1.1.2017  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
  – První poutní mše svatá v 10:30. 
 

  5.1.2017  ČTVRTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁN Ě 
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
 

  6.1.2017  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
 

  7.1.2017  SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ 
Kostel sv. Jakuba v Cítolibech  
  – Novoroční mše svatá v 14:00. 

 

  8.1.2017  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů. 
Mši svatou doprovodí chrámový sbor. Tříkrálová sbírka. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

15.1.2017  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích  
  – Novoroční mše svatá v 10:30. 

 

22.1.2017  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Sbírka na katolické školy. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
  – Novoroční mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

28.1.2017  SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  
  – Novoroční mše svatá ve 14:00. 
 

29.1.2017  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Dary a plody Ducha svatého 
 
KKC 1830 Oporou mravního života křesťana jsou dary Ducha svatého. Jsou 
to trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten 
jednat podle hnutí Ducha svatého. 
 
KKC 1831 Je sedm darů Ducha svatého; jsou to: moudrost, rozum, rada, 
síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. Ve své plnosti přísluší Kristu, Davidovu 
Synu. Doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí 
věřící ochotnými pohotově poslechnout božských vnuknutí.  
 
KKC 1832 Plody Ducha jsou dokonalost, které v nás Duch svatý utváří jako 
prvotiny věčné slávy. Tradice církve jich vypočítává dvanáct: „láska, radost, 
pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, 
zdrženlivost, čistota“ (Gal 5,22-23 Vulgata). 
 

Láska 
Benedikt XVI.: Deus caritas est, čl. 17 (úryvek) 

 
Bůh nás nejdříve miloval, říká citovaný Janův list (srov. 4,10) a tato Boží 
láska se zjevila mezi námi, stala se viditelná tím, že „poslal na svět svého 
jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho“ (1 Jan 4,9). Bůh se 
stal viditelný: v Ježíšovi můžeme hledět na Otce (srov. Jan 14,9). Vždyť 
existují rozmanité možnosti vidět Boha. V historii lásky, kterou nám vypráví 
bible, nám jde vstříc, uchází se o nás – až do Poslední večeře, až na kříž 
s probodnutým srdcem, až ke zjevení Zmrtvýchvstalého a jeho velkým di-
vům, jimiž vedl skrze působení apoštolů vznikající církev na její cestě. A 
v dalších dějinách církve nezůstal Pán nepřítomný: znovu a znovu jde nám 
vstříc –  skrze lidi, z nichž vyzařuje; skrze jeho slovo, ve svátostech, zvláště 
v eucharistii. V liturgii církve, v její modlitbě, v živém společenství věřících 
zakoušíme Boží lásku, uvědomujeme si ho a také se učíme rozpoznávat jeho 
přítomnost v každodenním životě. On nás nejdříve miloval a miluje nás pře-
dem; proto také my můžeme odpovídat láskou. Bůh nám nepředpisuje ně-
jaký cit, který nemůžeme přivodit. Miluje nás, ukazuje nám svou lásku a 
dává nám ji pociťovat, - a z tohoto Božího „nejdříve“, může jako odpověď 
vzklíčit láska i v nás.  
 
Zdroje: Katechismus katolické církve; http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=5241; 
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Dary-a-plody-Ducha-svateho.html; 
http://farnost.katolik.cz/letovice/dbpdf/novena_2014-2.pdf. 


