Aegidius
časopis farnosti svatého Jiljí

pro Jirkov a okolí, květen 2007 (č.39)

DUCH SVATÝ PŮSOBÍ V CÍRKVI

Svátky v květnu:
1.5. Svatý Josef, dělník
3.5. Svatý Filip a Jakub, apoštolové
8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí
14.5. Svatý Matěj, apoštol
16.5. Svatý Jan Nepomucký, patron české země
17.5. Nanebevstoupení Páně, slavnost
27.5. Seslání Ducha svatého - Boží hod svatodušní
30.5. Svátek svaté Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze
31.5. Navštívení Panny Marie

Pozvánky na květen:
* Ve středu 2.5. se koná v Jirkově adorační den za litoměřickou diecézi.
Koná se u příležitosti 950 let založení litoměřické kapituly. Adorace začne
ihned po mši svaté, v 9.30 hod. a potrvá do 15:00 hod.
* V sobotu 5.5. se koná na Květnově vikariátní pouť a adorační den za
litoměřickou diecézi. Odjezd autobusu z Jirkova v 9.15 hod. od Pohřební
služby, zastavuje v 9.25 v Chomutově u divadla. Mše na Květnově začíná
v 10.30 hodin. Autobus pojede zpět v 16.00 hodin.
* Každý čtvrtek je na faře otevřen Klub L&L pro děti od 16:00 do 17:30.
* Ve středu 9.5. se koná v kostele sv.Jiljí vzdělávací pořad o píšťalových varhanách pro školy. Je možno se též zúčastnit. Přednášky budou 9:00-12:00.
* Mše svatá v Sušanech bude 13.5. v 14:00 hodin.
* V pátek 18.5. v 17.00 h. bude mše a májová pobožnost ve Vinařicích
v kapli Panny Marie. V Jirkově v děkanském kostele mše nebude.
* V sobotu 19.5. se koná v kostele v Jirkově vzpomínkové a duchovní setkání s jirkovskými rodáky z Německa. Začátek je plánován na 10:00 hodin. (V
15:00 hod. se koná koncert na Červeném hrádku.)
* V sobotu 26.5. se koná pouť do Jablonného ke svaté Zdislavě. Přidáme
se k chomutovské farnosti. Přihlašujte se v sakristii.
* V neděli 27.5. bude také mše svatá v Boleboři v 15.00 hodin.
----* Poděkování patří všem těm, kteří ochotně pomáhali při přípravě vikariátní
kněžské schůze (liturgie, úklid, vaření,) a před jarní poutí na Květnově. Pán
Bůh vám odplať!

Stalo se v dubnu:
Pokřtěni byli: Vanessa Marie Staňková, Tomáš Ladislav Fečo, Helena
Gorolová, Jan Solčáni, Michaela Hošková, Naděžda Solčániová, Kateřina
Linhartová
Pohřeb: Ludmila Kalužničinová, Marie Podraná
Odpočinutí dej jim Pane!

Květná neděle v Jirkově
byla slavena venku za kostelem před freskou Panny
Marie. Pak jsme šli průvodem do kostela.

Vigilie na Bílou sobotu večer
začínala v půl deváté. Při ní
jsme si připomněli světlo Kristova zmrtvýchvstání, které
osvítilo naši temnou existenci.
Při vigilii bylo pokřtěno 5 našich nových bratří a sester.→

Vikariátka v Jirkově
Dubnové setkání kněží se
koná pravidelně v Jirkově.
Po mši svaté v kostele svatého Jiljí pokračovalo setkání ve farním sále. (Na
obr. zleva: P.Vinduška z
Litvínova, P.Čermák z Kadaně, P.Wala z Klášterce,
P.Kozár z Chomutova).

Setkání vikariátů Krušnohorského, Teplického a
Lounského s otcem biskupem Pavlem u příležitosti
950 let založení litoměřické kapituly se konalo 21.4.
na poutním místě Bohosudov. Při bohoslužbě zazněla Missa Solemnis od hudebního skladatele z Bohosudova Miloše Boka. Na mši
přijel z Moravy i otec Josef
Cukr, který v Bohosudově
dlouhá léta působil (oba obr.).

Upálení Johana
V pondělí 30.4. se sešlo na faře několik stálých klientů klubu L&L,
kteří se rozhodli společně upálit
čarodějnice - v našem případě - čaroděje. Oblékli se do kostýmů a

vyrazili do Tesca nakoupit nějaké
dobroty. Cestou posbírali své kamarády a pak už se mohlo začít řádit.
V hojném počtu 15 čarodějnic a
čarodějů (ve spolupráci s panem
farářem, Lůďou a Lenkou) jsme si zahráli „Hloupého Honzu“, opekli špekáčky, zpívali písničky a nakonec upálili čarodějnici Johana. Veselí a šťastní
pozůstalí potom na jeho počest zpívali a oslavovali až do půlnoci. Ráno byla
„docela náročná rozcvička v pyžamech“, snídaně, mše svatá a nakonec se
čarodějnice a čarodějové rozešli domů.
Lenka a spol.
Prázdninová Chaloupka pro děti se bude konat v termínu: 23.7.-30.7.2007
na faře ve Stebně. Cena se snížila díky sponzorům na 700 Kč na osobu. Přihlášky do konce května!! Bližší info v dětském časopisku Myšáček, který
(si) vydávají samy děti. Časopis si můžete objednat u katechetek a faráře.

MINIMEDITACE - Jan Graubner – Co říkaly věci (výběr z nahrávky)
Dveře kostela
byly v zimě zavřené. Kdo hledal dál, našel otevřený boční vchod a vstoupil hned k oltáři.Překážka na cestě života, zavřená brána, není důvod ke kapitulaci.Může být znamením,
že k dosažení cíle nám Bůh připravil cestu lepší.

Fotka
milé na stolku studenta není náhražkou dívky, ale zdroj impulzů pro růst lásky.Zbožné předměty nenahrazují Boha. Jen
nabízejí podnět k prohloubení osobního
vztahu.

Hřebík
čím víc ran dostane, tím pevněji drží.Ani rány nepřátel nemusí škodit či být projevem Boží nepřízně. Koho otloukání nezkřiví, může být oporou a nabízet jistotu.

Kosa
má dnes výkonnější následovníky. Avšak i ti nejmodernější potřebují broušení a údržbu.Zastavit se v práci, duchovně načerpat, to není ztráta času, ale předpoklad výkonu.

Vybrala sestra Zdislava

Knihy z jirkovské farní knihovny - k zapůjčení

KNIŽNÍ TIP

DŮVĚRNĚ S JEŽÍŠEM
Gaston Courtois
Kniha různých zamyšlení, vhodná pro rozjímání.
Uvádíme několik myšlenek a pak také typický sloh této knihy, kdy Ježíš jakoby k nám mluvil a radil nám.
....Buď shovívavý a soucitný. Smýšlej o jiných jen dobře a mluv o jiných jen
dobře. Vyhni se kritice, která jen boří a reptání, které jen rozdrolí důvěru.
Nediv se, že nenacházíš lidi dokonalé. Jen Bůh je dokonalý.
Na čem nejvíce záleží, je míra lásky v každé duši. Lásky, která není chladnou
ctností, ale vřelým citem. Lásky, která způsobí, že každý večer vyprázdníš
kapsy, naplněné za dne žlučí a hořkostí. Lásky, která nabádá přemáhat zlo
dobrem, nenávist láskou... Nezáleží na množství vykonané práce, především
záleží na jakosti lásky, která k této práci jednotlivce podněcuje a prací se
projevuje.
... Obdržel jsi osobní poslání, ve kterém tě nikdo nemůže zastoupit. V souladu
s mystickým tělem máš uskutečnit jistý plán a tvá úloha je nenahraditelná…
Hle, matka tvá
1. Skrze Marii jsem přišel na tento svět. Vždyť znovu skrze Marii se rodím v lidských duších a rostu v nich. Maria
může na tobě uplatnit své duchovní mateřství tím lépe,
čím oddaněji se k ní chováš jako milující dítě. Miluj synovsky mou Matku, která je právě tak tvou. Jako matka
upravuje jídlo pro své dítě a připraví dítě, aby potravu
přijalo, tak Maria připravuje milost pro tvou duši a tvou
duši připravuje, aby tuto milost přijala.
2. Čím více je Maria začleněna do tvého života, tím lépe
mohu v tobě jednat. Miluj Marii mým Srdcem. Miluj mne srdcem jejím. A pak
pros ji za mnoho. Jsou zázraky, které činím jen na její přání. Kdo přichází k
mé Matce, přichází ke mně. Kdo prosí mou Matku, prosí mne. Kdo uctívá
mou Matku, uctívá mne samého.S nikým nejsem tak sjednocen jako s ní.
3. Mysli na ni častěji, ona ti pomůže myslet na mne. Miluj ji co nejněžněji,
ona ti pomůže milovat lépe mě. Pros ji vroucně, ona způsobí, že se staneš
takovým, jakým tě chci mít. Nepochybuj o tom, že jsi jí velmi zavázán již teď.
Nepochybuj o tom, co vše ještě pro tebe může učinit. Moc její přímluvy za
tebe se řídí silou tvé modlitby. Podle toho, jak mnoho jí důvěřuješ, tak mnoho
může zasahovat do tvého života.

Co jsou LETNICE?
Letnice jsou svátky pohyblivé. Slaví se 50 dní po
Velikonocích, tedy 10 dnů po Nanebevstoupení
Páně - vždy 2 dny, v neděli a v pondělí a jsou vyvrcholením Velikonoc.
Latinský název Letnic je Pentecostes, což právě
znamená padesátý den velikonoční slavnosti.
Sv. Augustin řekl: „Hle, jak slavnost Velikonoc dochází svého konce bez
toho, aby ztratila svou nádheru. Velikonoce byly začátkem milosti, Letnice
jsou jejich korunovací.“
Svátek Letnic je slavnost Seslání Ducha svatého, naplněním a vyvrcholením
Velikonoc, jak jsme si řekli na začátku. Slavil se už v židovství a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly, na Ježíšovu matku Marii a další učedníky: „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a
naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily
se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým
a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“
Duch svatý tak posvětil církev jako nový Boží lid a zahájil její misijní šíření.
Byl to také den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Sv. Augustin řekl: "V den Letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý."
Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž
dříve bylo možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická
barva je červená na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil
Duch svatý na apoštoly.
Letnice také navazovaly na tradici předkřesťanských svátků. Český kronikář
Kosmas psal roku 1092 o knížeti Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodejníky, věštce a hadače pohanské. Vykořenil také "obyčeje pověrečné, které
vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali".
Letnice i Velikonoce mají mnoho společného:
- oslavují přírodu - Velikonoce jsou svátky jara, Letnice začátkem sklizně.
- měly pro Židy spojitost s událostmi spásy.
- pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Pána Ježíše Krista a Letnice svátkem sesláni Ducha svatého.
Indián Tom

BIŘMOVÁNÍ
O Letnicích nebo v době jim blízké uděluje církev jednu ze svátostí, která má
původ v seslání Ducha svatého z biblické doby - je to svátost biřmování (z
latinského confirmatio - upevnění,
posilnění). Dospělí křesťané dostávají posilu Ducha svatého skrze
pomazání olejem chrisma na čele.
Posila Ducha svatého s sebou přináší mnohé Boží dary. Nejvíce známé
je sedmero, které máte dole v osmisměrce. Ducha svatého přijímáme už při křtu. Při biřmování se
však stáváme jeho vědomými spolupracovníky při šíření díla Božího,
království dobra a pravdy ve světě.
Každý biřmovaný člověk obdržel zcela jistě dary, které si třeba ani neuvědomuje, ale jsou v něm a je dobré objevit je v sobě a využít pro dobro své i pro
dobro lidí kolem (bližních). Svátek Letnic není tedy jenom historickou událostí, nýbrž každý den je malými Letnicemi, pokud dovedeme využívat dary
Ducha svatého - a s ním spolupracovat. Tak se stává každý den Svátkem Ducha svatého.
Mirek
Najdi 7 darů Ducha svatého!
Z HODIN NÁBOŽENSTVÍ: ☺

„Jak zní 8. přikázání?“První ruka bleskově nahoře:
„Nesesmilníš!“
Druhá ruka váhavě:
„Nepokradeš!“
Dlouhé ticho.
Tř etí r u ka v ítěz os la v n ě :
„Nezemřeš!“
„Sestřičko, bude v
nebi škola?“ Než si vyučující řeholní sestra zformuluje odpověď, ozve se ze třídy: „Nebude. Tam si ulevíš!“
„Jaký byl první zázrak Pána Ježíše?“
Odpověď: „Proměnil víno ve vodu.“
Jiný žák dodává: „To není žádnej zázrak, to umí každej hostinskej.“

Papež Benedikt XVI.
Velké Janovské obrazy - Pastýř /zamyšlení nad papežským úřadem/
Tváří v tvář reptání farizeů a zákoníků
stran své družnosti s hříšníky Pán Ježíš vypráví podobenství o 99 ovcích, co zůstaly v
ovčinci a jedné, co se zatoulala, kterou jde
pastýř hledat, aby si ji pak celý šťastný vložil na ramena a přinesl ji domů. Tímto podobenstvím říká Ježíš svým protivníkům:
Nečetli jste Boží slovo u Ezechiela? Já konám jen to, co Bůh jako pravý pastýř ohlásil: půjdu hledat ztracené ovce a zpátky do
ovčince přivedu ty, které se zatoulaly.
Prvnímu papeži - Petrovi - Pán třikrát říká: „Pas mé beránky“ (resp. „mé
ovce“: 21,15-17). Petr je jasně označen jako pastýř Ježíšových ovcí, je ustanoven do pastýřského úřadu, který je vlastní Ježíšovi. Nicméně, aby jej mohl
vykonávat, musí vejít „branou“. „Šimone, synu Janův, miluješ mě“? Je tu
především zcela osobní prvek povolání: Šimon je povolán jménem, svým
vlastním jménem „Šimon“ a svým rodovým původem. Je dotazován na lásku, která mu dává stát se jedno s Ježíšem. Tak přichází k ovcím „skrze Ježíše“, nepovažuje je za vlastní - patřící Šimonu Petrovi - nýbrž za „stádce“ Ježíšovo. Protože k nim přichází „branou“, kterou je Ježíš, protože přichází
spojen v lásce s Ježíšem, ovce naslouchají jeho hlasu, hlasu samotného Ježíše
- nejdou za Šimonem, nýbrž za Ježíšem, od něhož a skrze něhož k nim přichází, takže ve svém vůdci je sám Ježíš, kdo vede.
Také apoštol - papež, který v současnosti jde přede všemi jako pastýř, musí
„následovat“ Ježíše. To s sebou nese - jak Pán oznámí Petrovi po svěření
pastýřského úřadu - přijetí kříže, ochotu dát svůj život.
„Zavedu je na tučnou pastvu a jejich ovčinec bude vysoko v izraelských horách.. „(34,14). Ale co to všechno znamená? Víme, z čeho žijí ovce; ale z
čeho žije člověk? Člověk žije z pravdy a z toho, že je milován, že je milován
Pravdou. Potřebuje Boha, Boha, který k němu přichází a vykládá smysl života, a ukazuje mu tak .životní cestu. Jistě, člověk potřebuje chléb, ale v hloubi
potřebuje především Slovo, Lásku, samotného Boha. Kdo mu dá toto, dává
mu „život v hojnosti“. A tím i uvolňuje síly, díky nimž. může člověk vědomě
utvářet zemi, může pro sebe i druhé nacházet dobra, která můžeme mít jen ve
vzájemnosti.

Pierre Lefevre, Příběhy ze života

Vladimír a dozorce
Vladimír Lindenberg, pravoslavný křesťan, byl lékař. Žil ve třicátých letech v Bonnu a jako Hitlerův odpůrce byl odsouzen na čtyři roky do koncentračního tábora. Poslechněme si sami, co vyprávěl o jednom dozorci v
tomto pracovním lágru:
Říkali jsme mu „Flabbes«. Měl pěkný jezdecký bič a pilně ho používal.
Obzvlášť rád švihal po nohách. To hrozně bolelo. Bičík zahvízdal a člověk pocítil ostrou bolest; často praskala kůže a tekla krev. Vypadal při této akci naprosto nezúčastněně. Měl při tom vzhled jakoby netečného
chlapce, který působí bolest bezbrannému zvířeti. Pak šel dál, k další oběti.
Když jsem se jednou při kopání zastavil, abych nabral dech, přiskočil Flabbes ke mně, aby mi zasadil ránu bičem. Neslyšel jsem ho přicházet a udiveně jsem se zvedl. Flabbes mi pohlédl do tváře a zarazil se. Nejdříve nevěděl, co by měl říct, a pak zavolal: „Neznáme se? Připadáte mi nějak povědomý?‘
Řekl jsem jen: „Nevím.«
On však nepovolil. „Musím vás znát! Byl jste dříve v Bonnu?«
„Ano.«
„Jste lékař?«
„Ano, to jsem.«
„Pak jste zachránil život mé ženě! Vzpomínáte si ještě? Jednou v noci
jsem k vám přišel do bytu. Moje žena měla hrozné křeče a já jsem běhal
jako šílený od jednoho lékaře ke druhému, ale žádný mi neotevřel. Pak
jsem přišel k vám. Otevřel jste a ihned začal jednat. Zjistil jste, že se jedná
o zánět slepého střeva, a protože jsme nesměli ztrácet čas, jel jste s námi
do nemocnice. Okamžitě ji operovali, bylo to těsně před prasknutím. Pak
jste mě odvezl domů. — Ale co děláte tady, mezi zločinci?“
„Jak vidíte, kopu v rašeliništi. A ti, které nazýváte zločinci, jsou profesoři,
lékárníci, studenti, faráři a politici. Můžete nás nazývat ‚zločinci‘, my se
však za ně nepovažujeme.“
Byl docela zmatený, jeho obraz světa se zhroutil. Po tomto setkání se ten
dozorce proměnil. A když procházel kolem vězňů, šlehal sice bičem, ale
jen do svých holínek. Nás už nešvihal.
Co znamenají Ježíšova slova: „Vy jste světlo světa“?
Znamenají: Vaše dobrota je znamením Otcovy dobroty.

Představujeme iniciativu občanského sdružení POMOC PRONÁSLEDOVANÉ CÍRKVI.
Pět hlavních zásad této misie je
založeno na Epištole Židům 13,3:
1. Poskytovat (v příslušném jazyce) Bible, křesťanskou literaturu
a vysílat křesťanské rozhlasové
programy do zemí a oblastí, kde
jsou křesťané pronásledováni.
2. Poskytovat v těchto oblastech
pomoc rodinám křesťanských mučedníků.
3. Organizovat podpůrné projekty na pomoc věřícím, aby v zemích, kde byli
pronásledováni komunistickým režimem, mohli obnovit svá vyznání i civilní
životy.
4. Získat pro Krista ty, kteří vzdorují evangeliu.
5. Informovat svět o krutostech páchaných na křesťanech.
Vydávají bulletin, ve kterém zpravují pohodlný západní svět o křesťanech,
kteří žijí nesvobodných režimech a kteří musí podstupovat oběti, které nám mohou připadat až neskutečné. Více info najdete na: http://mucednici.prayer.cz
Uvádíme svědectví těch, kterým bylo Hlasem mučedníků pomoženo:
* Když na nás, jako křesťany zaútočili a spálili nám
naše domy a veškeré vlastnictví, nikdo nám nepřišel
na pomoc, jedině vy. Jsme vám velice vděční za vaši
lásku, kterou prokazujete nám i všem dalším obětem
pronásledování. — pastor David
* Jsme nesmírně vděční všem, kteří se podíleli na této veliké pomoci a kteří
nám prokazují takovou přízeň. Budeme se modlit k Bohu, aby vás Bůh v životě obdařil vším svým požehnáním a ochránil vás od každého nebezpečí. —
Nazir
* V naší soupravě jsme našli také rodinnou fotografii (tyto soupravy balí
dobrovolníci v USA) a na její zadní straně stálo: „Myslíme na vás i na

vaší pevnou křesťanskou víru.“ To nás velmi oslovilo. Že nás dokáží milovat, i když nás osobně neznají? Modlíme se za tuto rodinu, která nám prokázala svou lásku. Sotva bychom se mohli sejít na zemi. Jistě se ale potkáme v
nebi. — Raza Q.
* Jsem vám velice vděčný za tyto nádherné dary pro mé studenty. Vy křesťané máte velikou lásku k lidským bytostem. Oceňuji
vaší práci. Konáte velké dílo. — Muslimský učitel
Dobrovolné příspěvky je možno zasílat na účet:
Pomoc pronásledované církvi
ČSOB Jindřichův Hradec
č. ú.: 131257607/0300 konstantní symbol: 379

Proč je Bůh neviditelný?
Proč je Bůh neviditelný? Je to z téhož důvodu, proč
není vidět sněhová vločka, když padne na bílou šálu.
Bůh je velmi dobrý a všechno, co učinil bylo velmi
dobré“ (Genesis 1,31). Jak ale rozdělit velmi dobré od
velmi dobrého? V Bohu není jediný kousek dobra, kterým by nemohl být ve
spojení se svým stvořením.
Bůh přece nestojí před zrcadlem, jako ona zlá královna v pohádce O Sněhurce a neptá se: „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je ze všech nejkrásnější?“ Bůh nemůže
být nejkrásnější! Neboť žádné superlativy k němu nelze vztáhnout, vždyť
neexistuje žádná krása, která by neměla svůj původ v něm, a kterou by nesdílel se zpěvným ptactvem, šumícími potoky, majestátními horskými vrcholy
nebo s dětmi.
Kolik úsilí musí mladá dívka vynaložit, aby se zamilovala do svého prince?
Vůbec žádné! Každé úsilí milovat Boha z celého srdce je falešné. Nemůžete
si prostě pomoci a musíte ho milovat. Andělé řekli prorokovi. „Celá země je
plná jeho slávy“ (Izajáš 6,3). Není v ní méně slávy než má na svém trůnu.
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Matouš 5,8). Boha lze spatřit ve všech věcech a ve všech událostech. Co ho činí neviditelného je naše nečistota. Obmyjte se proto v Kristově krvi, přijměte Ducha svatého a budete s odhalenou tváří hledět na slávu Páně, ano budete proměněni do
téže podoby (2. Korintským 3,18).
R.W., Hlas mučedníků

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.
- Židům 13,3
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ČÁST HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ
MANEKÝNA
NĚMECKÉ NÁRODNÍ JÍDLO
NÁVRATY DO FUNKCE
SUVENÝRY Z IRSKA (expr.)
ŠPANĚLSKÉ POHOŘÍ
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Test: Svátky v květnu
1. Byl dodatečně přijat do sboru po zradě Jidášově:
A) Matouš B) Matěj C) Marek D) Lukáš
2. Český mučedník, který byl po mučení vhozen do Vltavy se jmenoval:
A) Jan z Jenštejna B) Václav C) Jan Nepomucký D) Kosmas
3. Padesát dní po Ježíšově zmrtvýchvstání se slaví...
A) Nanebevstoupení B) Seslání Ducha svatého C) Nanebevzetí Panny Marie

Znáš postavy Nového zákona? Who is who? ————–——
Byla jediným člověkem, který byl s Ježíšem od jeho narození až
do jeho smrti. Byla ochotná dát se Bohu k dispozici. Znala Boží
slovo a žila podle něho. Povoláním byla žena v domácnosti.

Doplňovačka: Panna
Maria Prostřednice všech
milostí Test: 1B 2C 3B
4D Postava: Maria

4. Patronka litoměřické diecéze slavící svůj svátek 30. 5. je
A) svatá Ludmila B) svatá Anežka C) sv. Hedvika D) sv. Zdislava

Laické sdružení svatého Dominika v Jirkově
Z myšlenek Tomáše Akvinského o Panně Marii.
Svatý Tomáš nás uvádí k Marii. V mariánském tajemství
se předkládá, že po Ježíšově narození Josef poznal Marii ne
tělesně, ale duchovně, když v ní viděl nejkrásnější a nejdůstojnější ženu, neboť ona jediná nosila ve svém lůně toho,
kterého nemůže obsáhnout celý svět. Tomáš pokračuje: Toto výjimečné mateřství zářilo na Mariině tváři, jako kdysi setkání s Bohem činilo zářící tvář
Mojžíšovu ... Tak Maria, která zůstávala v záři moci Nejvyššího, nemohla
být poznána od Josefa, dříve než porodila. Avšak po svém porodu byla poznána od Josefa ne stykem tělesným, ale krásou své tváře. Tuto myšlenku
vysvětluje tím, že Maria nikdy nepoznala hřích a nikdy k němu nebyla příležitostí. Radost z posvěcení v ní nejen odstranila každé nezákonné hnutí, ale
měla i u jiných odezvu, takže ačkoli byla tělesně velmi krásná, nikdo po ní
nikdy netoužil.
- Zdrávas, milosti plná...Maria byla zahrnuta milostí v tom smyslu, že měla dostatečnou milost
k povolání, ke kterému ji Bůh volal: být Matkou Boží. Milost jako pohled
Boží, spočinula na Marii od prvního okamžiku a následovala ji během jejího
pozemského i nebeského života. Projevila se tak v jejím neposkvrněném početí, vtělení a nanebevzetí.
Maria není andělem, ale je Královnou andělů.
Jako žena a ve stavu přítomného života byla nižší než andělé. I o Kristu se
podle jeho lidství říká, že byl nižší než andělé (Žid 2,9)… Matka Boží byla
ale vyšší než andělé - důstojností, ke které byla Bohem vyvolena.
Mariina čistota byla naprostá od jejího narození a nepoznala nikdy růst.
Naprosté nepřítomnosti hříchu odpovídá naprostá čistota. Stejně je tomu i
s její milostí. Maria měla dar moudrosti ve vztahu k jejímu povolání. Okoušela v nejvyšší míře tajemství, s kterými byla vnitřně spojena, avšak nikdy jí
nebylo dáno vyučovat jim. Stejně se nezdá, že by Maria za svého života dělala zázraky, kdežto po svém Nanebevzetí dohonila opoždění! Kristu a jeho
učedníkům bylo vyhrazeno vyučovat a potvrzovat zázraky svou nauku, neboť oni jediní byli pověřeni vyučovat Nové úmluvě.
Panna Maria je nazvána „kmenem Jesseovým“.
Svatý Tomáš se nezastavuje u blízkosti latinských slov virgo-virga (pannaproutek), ale věnuje pozornost Starému zákonu. Prut, který nosili Mojžíš a
Áron v Exodu a kterým dělali své zázraky, byl nástrojem, který Bůh vyvolil,
aby zachránil svůj lid. Maria je nástrojem, který Bůh vyvolil a kterým Ježíš,
nový Mojžíš nebo Velekněz, zachrání lidstvo. V tomto prutu Tomáš rozeznává především ráz „útěchy v soužení“...Naše Paní, těšitelka zarmoucených!
RŮŽE TAJEMNÁ – KOŘENI JESSE, ORODUJ ZA NÁS ! Sestra Zdislava

Historické zastaveníčko
Pohlody, německy Pahled byly malou zemědělskou vsí 4,5 km od Jirkova.
Název vsi je slovanského původu a
byl zřejmě odvozen od mužského
osobního jména Pohlod, tedy vesnice Pohlodů. Ve středověku byly
Pohlody manstvím mosteckého
hradu. Od 17. století patřily do lobkovického panství Nové SedloJezeří. Jádro obce tvořil shluk stavení na rozšířeném konci návsi.
Protáhlá náves byla na opačném
konci zakončena dvěma rybníčky.
Podle berní ruly žili v roce 1654 v
Pohlodech 4 sedláci a 6 chalupníků.
Ve vsi bylo celkem 13 potahů, 18
krav, 18 jalovic, 51 ovcí, 31 sviní a 12 koz. Zdejším obyvatelům se zřejmě
ještě nepodařilo zahladit škody, napáchané třicetiletou válkou, protože Berní
rula uváděla, že „Tato ves má stavení špatná“.
Koncem 18.století zde otevřel kníže Lobkovic jeden z prvních dolů v
celé severočeské pánvi. Tento hnědouhelný důl se jmenoval Andreas
(Ondřej). Zpočátku mělo dolování primitivní ráz a velká část vytěženého uhlí
se spalovala na haldách a popel se prodával na hnojení nebo se přidával do
vápenné malty, aby tak vzniklo pevné pojivo, používané hlavně při vodních
stavbách. Záhy se však začalo zdejší uhlí používat místo dřeva k topení v
chomutovské kamencové huti Kryštof, kam se dováželo potahy. Později se
těžilo až 25.000 tun kvalitního uhlí ročně. Andreas (Ondřej) fungoval až do
roku 1907. Důl se roku 1925 stal větrací a pomocnou jámou dolu Anna ve
Strupčicích. S dolováním měli v Pohlodech i špatné zkušenosti. Důl Aurora,
situovaný mezi Vrskmaní a Pohlody, razil své štoly až k prvním domkům
Pohlod a roku 1885 na to doplatily zřícením dva domy.
Farou patřily Pohlody do Ervěnic. Uprostřed stála kaplička z roku 1836.
Poštou patřily do Vrskmaně. V roce 1970 žilo v Pohlodech 73 obyvatel v 17
domech. Dne 1.1.1979 Pohlody pro důlní činnost zanikly.
Podle Z.Binterové

citát na květen:

„Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.“
(Eskymácké přísloví)
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