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THEATRUM MUNDI ET DEI (DIVADLO SVĚTA A BOHA)
Takoví jsme. Taková je to hra
Hlediště od jeviště
pro přízračnost světla zkornatělého víc nerozeznáš
Smích zní jak řinkot převzácných věcí zbůhdarma rozbíjených
které ustavičně přinášejí odkudsi odjinud než ze světa
a slzy glycerínové stékají po falešné tváři tlusto nalíčené
jež hraje i hledí na hru svou
zatímco v koutcích úst nepravdivých
zatímco v koutcích očí v sloup obrácených
černé hemžení obstarává
bůh much
Jenomže tu a tam
ta falešná tvář se ukazuje tak smrtelně pravdivá
Jde najednou o všechno
Slzy glycerínové se řinou jako krev nejlidštější
Ústa lži vydávají strašlivá svědectví proti nám
Oči se otvírají a zavírají jak východ a západ dne posledního
po kterém nebude už nic
a do přecpaných galerií století zvědavě zevlujících
náhle hrůzou zkamenělých
zírá
Rouška Veroničina - - -

ÚVODNÍ SLOVO
A je to opět tu. Rok uplynul, jaro pomalu
rozkvétá, jasná zeleň osvěžuje stráně, probleskují květy keřů a stromů, bíle i růžově.
Zemský ráj to napohled.
Příroda v našem geografickém pásmu krásTaké se můžeme připojit k Marii Magdaleně,
ně dokresluje nejhlubší skutečnosti křesťankterá v neděli brzy ráno,
ÚU ještě za tmy přichází
ské víry. Kristus vstal z mrtvých. Přijetím této
ke Veliká
hrobu, noc
hledá Ježíše, potkává zahradníka,
tajemné a podivuhodné zprávy se celý´Úvodní
náš slovo
tentu.jí říká:
odpovídá
a po- jasná zeleň
život rozzáří. Po tmavém čase postní doby
A přije to opět
Rok „Marie“.
uplynul, „Mistře“,
jaro pomalu
rozkvétá,
znává,probleskují
že je to Pán.květy keřů a stromů, bíle i růžově.
chází světlo Zmrtvýchvstání.
osvěžuje stráně,
Zemský ráj to napohled.
Každý rok, znovu a znovu mnozí potkávaMůžeme v duchu doprovázet emauzské
Příroda v našem
geografickém
pásmu
krásně
dokresluje
jí Krista
nejrůznějšími
způsoby,
nechávají
se nejhlubší
učedníky, k nimž se přidává na cestě neznámý
skutečnosti křtít
křesťanské
víry.
Kristus
vstal
z
mrtvých.
a stávají se jeho následovníky. I to patříPřijetím této
poutník. Nakonec jim radostí zahořelo srdce a
tajemné a podivuhodné zprávy se celý náš život rozzáří. Po tmavém
mezipřichází
velikonoční
zázraky.
Při noční vigilii na
pochopili, že to všechno se muselo stát čase
a pakpostní doby
světlo
Zmrtvýchvstání.
Bílou sobotu, odpoví Václav, Jaroslav, Ondřej,
poznali, že je to Ježíš a on jim zmizel. Můžeme v duchu
doprovázet emauzské učedníky, k nimž se přidává
Hynek apoutník.
Lukáš i vNakonec
našem kostele
na otázku:
S Petrem a Janem můžeme přistoupit
k
na cestě
neznámý
jim radostí
zahořelo srdce a
pochopili,
že„Věříš
to všechno
seKrista,
muselokterý
stát avstal
pak zpoznali,
že je to Ježíš a
v Ježíše
mrtvých“?
prázdnému hrobu a uvidět pruhy plátna
a
on jim zmizel.
„Věřím“. A my ostatní odpovíme „Amen – tak
na jiném místě roušku. A jako onen učedník
S Petrem a to
Janem
je“. můžeme přistoupit k prázdnému hrobu a uvidět
vstoupit, uvidět a uvěřit. Konečně i o těchto
pruhy plátna a na jiném místě roušku. A jako onen učedník vstoupit,
Požehnané Velikonoce.
Velikonocích, tak jako po staletí, se v jeskyni
uvidět a uvěřit. Konečně i o těchto Velikonocích, tak jako po staletí,
P. Miroslav
Šimáček
Božího hrobu sám od sebe zapálí „Svatý oheň“.
se v jeskyni Božího hrobu sám od sebe zapálí
„Svatý
oheň“.

SVATÝ TÝDEN

Také se můžeme připojit k Marii Magdaleně, která v neděli brzy ráno,
ještě za tmy přichází ke hrobu, hledá Ježíše, potkává zahradníka, ten jí
říká: „Marie“. „Mistře“, odpovídá a poznává, že je to Pán.

14. dubna 2019 KVĚTNÁ NEDĚLE
Připomínka slavného vjezdu P. Ježíše
do Jeruzaléma. Bohoslužba se svěcením
ratolestí.
18. dubna 2019 ZELENÝ ĆTVRTEK
Připomínka poslední večeře Pána Ježíše s apoštoly, ustanovení svátosti kněžství, svátosti Těla a Krve Páně (eucharistie). Bohoslužba s obřadem mytí nohou.
Pokračování na straně 4.
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* Ústí n.L.: Adorace u Božího hrobu: Zelený čtvrtek 19.00 – 22.00, Velký pátek 9.00 – 12.00, Bílá sobota 9.00 – 15.00
* Ústí n.L.: pátek 19. 4. ve 14.00 hod. Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu (sraz u kostela Nanebevzetí Panny Marie)
Pozvánka z trmické farnosti:
ZELENÝ ČTVRTEK po mši sv. na faře velikonoční večeře s pečeným beránkem – připomínka Ježíšovy poslední večeře s apoštoly
(rituál židovské paschy)
VELKÝ PÁTEK velkopáteční křížová cesta v přírodě – sraz 9.00 hod na faře v Trmicích – jedeme auty do České Kamenice (nutno
předem domluvit)

Arnultovice
Církvice
Chabařovice
Chlumec
Mojžíř
Povrly
Řehlovice
Skorotice
Střekov
Trmice
Žežice
Ústí nad Labem *

Místo / Datum

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VELIKONOČNÍ NA ÚSTECKU

Sál Sinai/zkušebna - 1. patro
Centrum pro rodinu Ovečka (Pol. 2, Ústí n.L.)

ZKOUŠKA DĚTSKÝ SBOR

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

Sál SINAI – 3. p.

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

Neděle

kostel NPM

MŠE SV. S EUCHAR. ADORACÍ

Sál Sinai/zkušebna - 1. patro

Sálek Nazaret (přízemí)

KDU-ČSL SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

ZKOUŠKA DĚTSKÝ SBOR

Sál SINAI – 3. p./fara Skorotice

Sál Jana Pavla II – 1. patro

SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ
kostel NPM

Sál SINAI – 3. patro

HOVORY O VÍŘE

SKAUTSKÝ ODDÍL

fara

FARNÍ KNIHOVNA

BĚŽNÝ ÚKLID KOSTELA

Sál SINAI – 3.p.

Sálek Nazaret (přízemí)

SETKÁNÍ III. ŘÁDU DOMINIK.
Sálek Nazaret (přízemí)

Dle dohody

ŽIVÝ RŮŽENEC

KATECHEZE DĚTÍ

Sál Sinai/zkušebna - 1. patro

ZKOUŠKA DĚTSKÝ SBOR

SETKÁNÍ SENIORŮ

Sálek Nazaret (přízemí)

SETKÁNÍ DOBROVOLNÉ CHARITY

Sálek Nazaret (přízemí)

Sál Sinai – 3. patro

VEČEŘADLO

Sálek Nazaret (přízemí)

Sál SINAI – 3. patro

VŠ STUDENTI

ŽIVÁ PAMĚŤ

Sálek Nazaret (přízemí)

MISIJNÍ KLUBKO DĚTÍ

TURISTICKÝ KLUB LOKÁLKA

Sál Jana Pavla II – 1. p.

KATECHEZE DĚTÍ

Sobota

Pátek

Čtvrtek

Středa

Sálek Nazaret (přízemí)

Sál Jana Pavla II. - 1. p.

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

KATECHEZE DĚTÍ

Sálek Nazaret (přízemí)

BIBLICKÁ HODINA

Úterý

Sálek Nazaret (přízemí)

společenství MAGNIFICAT

MÍSTO
Sál Jana Pavla II – 1.p.

AKCE

KATECHEZE DĚTÍ

DEN

Pondělí

15.00 – 17.00 (3. neděle v měsíci)

9.00 (třetí neděle v měsíci)

16.00 (před třetí nedělí v měs.)

19.00 každý pátek

18.00 (první pátek v měsíci)

17.00 – 19.00 (druhý pátek v měs.)

15.00 – 17.00 hod.

8.00

19.00 (třetí čt. v měsíci)

19.00 – 20.00 (první čt v měs.)

16.00 – 18.00

16.00 - 17.00

15.00 – 17.00 (třetí čt. v měs.)

14.30 – 17.30 ( první čt.v měs.)

17.00 – 19.00 (2. středa v měsíci)

16.30 (1x za 3 měsíce dle dohody)

16.00 (středa před 3 nedělí v měs.)

16.00 – 17.00 (poslední st.v měs.)

14.00 – 16.30 (první a třetí v měs.)

13:00 – 14.30 (druhá středa)

19.00 – 21.00

17.00 – 18.00 (první úterý v měs.)

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

19.00 (druhé pondělí v měsíci)

19.00 – 20.00

16.30 – 17.45

14.30-15.30 a 15.45-16.45 hod.

ČAS

PRAVIDELNÉ AKCE
KONTAKTNÍ OSOBA

P. M. Šimáček, jáh. Václav

Ant. Puchýř

Ant. Puchýř

jáh.Václav, P. Mirek Š.

P. M. Šimáček

Vratislav Pospíšil

p. Jakub Šindelář

PhDr. Zdena Švejdová

Mgr. Marie Gottfriedová

P. Miroslav Šimáček

pí. H. Křížková

P. M. Šimáček

Dr. Jana Somolíková/M. Burešová

pí. Mir. Pražanová

pí. Kunertová

p. Pavel Böhm

Ant. Puchýř

pí. Šimpachová

p. Oldřich Pláteník

p. Janek

jáh.Václav, P. Mirek Š.

Mgr. Anna Hrnčířová

Mgr. Hana Křížková

Mgr. Marie Bukovanská

P. M. Šimáček

P. Jiří Voleský

p.Doc. RNDr. Fr. Fiala

Mgr. Věra Gajdůšková

19. dubna 2019 VELKÝ PÁTEK
Ježíšova oběť za hříchy lidstva na kříži. Trpěl a zemřel za nás, aby nás znovu spojil s Otcem a
abychom získali přístup ke spáse v nebi. Oběť mše sv. se v tento den nekoná, čtou se či zpívají
Pašije, následuje uctívání sv. kříže a udílení sv. přijímání.
20. dubna 2019 VELIKONOČNÍ VIGILIE (BÍLÁ SOBOTA)
Připomíná nejdůležitější události dějin vykoupení lidstva, především Kristovo Zmrtvýchvstání. Po celém světě jsou křtěni ti, kdo se připravovali na křest.
21. dubna 2019 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Slavnostní bohoslužby, kdy prožíváme s křesťany celého světa velikou radost z toho, že
Kristus přemohl veškeré zlo a smrt a dal smysl celé naší existenci.
22. dubna 2019 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍHO OKTÁVU
Zmrtvýchvstání Pána Ježíše oslavujeme po celých osm dní (oktáv).

INFORMACE A AKCE V NAŠÍ FARNOSTI
DUBEN
17. 4. v 16:30 hod. Quo vadis? – kaple UJEPu,
přednáška na téma:
Posvátná topografie Jeruzaléma, přednáší Mgr.
Bc. Radka Fialová, Kabinet pro klasická studia
Filozofického ústavu AV ČR
19. 4. Velký pátek – Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu ve 14:00 hod. (sraz u kostela)
20. 4. Bílá sobota – 21:30 hod. noční bohoslužba s obnovou křestního slibu, křtem novokřtěnců a oslavou Zmrtvýchvstání
21. 4. Boží Hod Velikonoční – 9:00, 10:30 hod.
- největší křesťanský svátek. Oslava Kristova
Zmrtvýchvstání.
KVĚTEN
13. – 26. 5. – výstava 700 let historie naší farnosti v kostele NPM
24. 5. – Noc kostelů - začátek bohoslužbou v
18.00
24. 5. – 26. 5. – 40 let Příchovic, sejdou se přátelé Příchovic, společně budou děkovat za obdržená dobrodiní a svěřovat toto místo a všechny mladé lidi Bohu
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ČERVEN
13. 6. začátek intenzivní přípravy na první sv.
přijímání dětí
23. 6. – 10:30 hod. - první svaté přijímání dětí a
odpoledne Dětský den ve Skoroticích
Kněžské svěcení			
Kněžské svěcení jáhna Václava se uskuteční v
sobotu 29. 6. o slavnosti sv. Petra a Pavla v Litoměřicích v katedrále v 10.00 hodin. Všichni
jste srdečně zváni. Primice se chystá o den později v Mladé Boleslavi, čas bude ještě upřesněn.
ČERVENEC
Spolek MATĚJ a farnost Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem zvou všechny děti školního věku na letní dětský tábor
• tentokrát ve stylu M*A*S*H
• tábor se uskuteční od 20. 7. do 2. 8. 2019
• opět ve Svitavě
• cena 3000 Kč/2300Kč za dalšího sourozence
• další informace a přihlášky na:
www.taborymatej.cz
• nebo na emailu: tabormatejusti@gmail.com

Takoví jsme a tak si zahráváme
s ohněm, jenž pálí, ale nespaluje
zatímco máme kdykoliv možnost vyjíti z tohoto pekla na závdavek
a jsme tak jiní a všechno je jiné
když sundáme z hlavy maškarádu své vážnosti
když se zujeme z obtížných střevíců své úlohy naučené
a bosí překročíme práh Království Božího kdekoli mezi dětmi
a díváme se s nimi Bohu na prsty
jak dělá hvězdy a spoustu těch věcí každoročně opakovaných
od fialky až k bouři
Tak bosí překračujeme práh neděle, práh Domu Páně
Zpívají. A co tam venku se děje tak urputně
v pitevnách, v nemocnicích a na mučení
abychom se stůj co stůj přiblížili tajemství těla
zde zvonky v rukou chlapců zvěstují prostince
Začíná se hra opravdovější, divadlo světa přestává
Proti všem hlasům země měly svou pravdu a řekly ji
Žoldnéři se blíží, všechno je zde, i kdyby svíce nehořely
a varhany se nedovolávaly neviditelných zemřelých
Je to hostina, Kanaán nejspíš, ale dveře se náhle otvírají
Evangelium o zázračném nasycení dočteno, kohout kokrhá
Všichni můžeme zapřít. Všichni se rozprcháme.
				

(Jan Zahradníček, Rouška Veroničina)

Požehnané Velikonoce a radost ze Vzkříšení přejí
P. Mirek, P. Pavel, jáhen Václav
a celý farní kolektiv
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Sazba a tisk: Dům tisku s.r.o.

