ZELENÝ ČTVRTEK
se slaví na památku Ježíšovy poslední večeře,
ve které zanechal vrcholný odkaz své lásky, svatou Eucharistii.


MISSA CHRISMATIS - 2. 4. 2015 v 9:30: katedrála Praha - mše sv. v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha – při níž bude otec kardinál Dominik Duka hlavním celebrantem
eucharistické slavnosti, v níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou
posvěceny oleje k udílení svátostí.
Pokud máme možnost, měli bychom svého kněze doprovodit

„Zelený čtvrtek je mimo jiné svátkem svátostného kněžství, proto se kněží setkávají ve všech
katedrálách se svými biskupy. Jako křesťané se setkáváme s Kristem ve svatostánku, v Božím slově
a v eucharistii, ale i ve společenství církve, které ji slaví. Zvláštním způsobem je však přítomen také v
celebrantovi, který v jeho jménu říká při proměňování: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává." Je v
nás kněžích, když říkáme: „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na
odpuštění hříchů." On v nás a my v něm, on je já a já jsem on - bytostné připodobnění ke Kristu je
základem naší kněžské služby pro druhé. Často říkáme ve zpovědi: „Uděluji ti rozhřešení." Člověk
sám o sobě ale nemá takovou moc. To říká Kristus ústy kněze. V každém odpuštění jsme svědky
duchovních zázraků a uzdravení duší. Svatý farář arský kdysi zvolal v úžasu: „Kdyby člověk pochopil,
čím je kněz na zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou… Kněžství je láska Ježíšova srdce.“
(Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz)

 VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ:
Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo (Getsemanská zahrada), kde se uloží. Alegorie v
tom vidí odchod Ježíšův z večeřadla do Getseman – adorace, má připomenout Ježíšovu úzkost a
povzbudit věřící, aby i oni splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a modlete se mnou“. Po skončení večerní
mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou se kříže a z kropenek u vchodů se odstraní svěcená voda a
nalije se teprve z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje
znázornění, že této noci byl Kristus zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven svobody.

„Při poslední večeři Ježíš ukazuje, že se ve své lásce až do krajnosti vydává i
chybujícím. Ba co víc: on jim dává i sám sebe za pokrm, dá jim úplně všanc sám sebe.
Nebere jim svobodu, ale silou své lásky je mění a získává je. Tak se staví i ke
každému z nás.“
„Slavnostní atmosféra ustanovení eucharistie je tak spojena s bolestí. A přesto, právě
díky eucharistii v nás roste naděje na slavné vzkříšení, díky eucharistii dovedeme i ve
svém životě vidět dopředu. Kéž dokážeme věřit ve vzkříšení i tehdy, až bude potřeba
vstoupit do Getseman.“
„Možná toužíme po eucharistickém Kristu, možná dokážeme horlit pro církev či pro
Ježíše jako Petr. Ale nemáme těch podobností s učedníky víc? Copak v sobě
neobjevíme Petra, který už tolikrát z falešných ohledů, ze strachu z okolí či posměchu,
obavy z problémů a nepříjemností zapřel svou víru? Copak v sobě nenajdeme i
kousek Jidáše, který kvůli nějakému zisku či výhodě zradil své svědomí? Ježíš ví, co je
v člověku. Nezlehčuje naše viny, nezakrývá je. On je bere na sebe, a jak ho tíží, to
můžeme zahlédnout v Getsemanské zahradě. Ani ta úzkost jej však nedovede zastavit
v lásce, která nám vrací důvěru, která nám nabízí sebe samého za pokrm. On chce,
abychom věděli, že jeho láska je větší než všechny naše viny, abychom věděli, že k
němu se může obrátit každý bez výjimky a že bude přijat milosrdným Otcem jako
marnotratný syn, pro kterého otec vystrojil hostinu. „On sám se pak přepáše a bude
nás obsluhovat", jak slíbil, protože jako první z prvních chce být služebníkem všech.“
(Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“)

Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, Čelákovice:

Čtvrtek 2. 4. 2015 v 18:30 hod.

VELKÝ PÁTEK
Je den přísného postu – není dnem smutku, ale vítězného
utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes neslaví eucharistická
oběť (mše), avšak prastará a působivá liturgie, o utrpení a
smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž.
„Slyšíme pašije, a jako bychom naráz viděli všechny naše nadšené
začátky, které neskončily v cíli! Nejde jen o nesplněné sliby či z
nejrůznějších příčin rozpadlé rodiny. Zdá se, že dnes už jde spíše o
problém vnitřní jednoty člověka, neschopnosti prožívat kontinuitu
svého života, koherenci vlastního jednání v čase. Vidím jako
problém, jsme-li schopni s lehkostí říct: Ano, vím, že jsem včera
něco slíbil, a dnes to neplním, ale já se tím už ani necítím vázán.
Včera jsem udělal slib Bohu na celý život, ale dnes to už neplatí.
Včera jsem dal manželský slib věrnosti až do smrti, ale dnes už
jsem vnitřně někde jinde… Jako kdybych v televizi zhlédl krásný
film, který mě zaujal, silně jsem ho prožíval, ale skončil, aniž by
ovlivnil můj život; stačilo vypnout knoflík. A dnes zase hledím na
film o něčem jiném. Ty dva filmy nijak nesouvisí… Nejednám někdy
i já jako kdysi Pilát, netvořím součást vrtkavého davu, kdykoli se
nechám vláčet náladami a trendy, kdy nejsem věrný danému
slovu“?
(Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“)

Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, Čelákovice:

Pátek 3. 4. 2015

15:00 Křížová cesta
15:30 – 18:30 Adorace „Getsemany“
18:30 Velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA
 přes den:

„Celý den jsme prožili ve zvláštním tichu. Bděli jsme u Ježíšova
hrobu. Jak řekl krásně starobylý kazatel: „Na zemi je dnes veliké ticho,
protože Král spí. Země se zatřásla a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul
a vyburcoval ty, kteří od věků spali…“
(Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“)
Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, Čelákovice:

Sobota 4. 4. 2015 10:30 Modlitba breviáře s novenou
k „Božímu milosrdenství“
11:00 – 20:00 Adorace „Boží Hrob“

 večer


VELIKONOČNÍ VIGILIE Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se
pokládá za „matku všech posvátných vigilií“.

Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, Čelákovice:

Sobota 4. 4. 2015 ve 20:00 hod.

Boží Hod velikonoční

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Neděle, 5. 4. 2015
Do tmy nočního bdění šlehlo světlo. Mrtvý žije. Všechno je
tedy jinak, Ježíš naši naději nezklamal. Ale dá se tomu vůbec
věřit? Vždyť je to jako blesk z čistého nebe! Ale anděl klidně
říká: Vy, kdo hledáte Ježíše ukřižovaného, nebojte se!
Pro tolik lidí dnešní doby je Kristus mrtvý. Ani si neumějí
představit, že by se s ním mohli někde setkat. Pro tolik
křesťanů je Ježíš historickou osobností, s níž se lze setkat jen
v biblických vyprávěních. Možná mu i přednášejí zbožné
modlitby a přijímají ho ve svátosti, ale ještě je nenapadlo, že
by ho mohli potkat skutečně živého a ještě v tomto životě s
ním prožít opravdové osobní a silné setkání.
Můžeme pro své osobní setkání s Kristem něco udělat? K
setkání s Kristem vede především naše touha po něm a láska
k němu, láska, která je aktivní, láska, která hledá
Ukřižovaného. Pak přijetí Božího slova a jednání podle něj,
osobní svědectví víry.
(Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“)
Bohoslužby:

7:30 Přerov nad Labem (BS)
7:30 Mochov
9:00 Nehvizdy
10:30 Čelákovice
15:00 Vyšehořovice

- s žehnáním velikonočních pokrmů,
- s novenou k „Božímu
milosrdenství“
- začíná velikonoční oktáv až do
příští neděle Božího milosrdenství

Velikonoční oktáv:´
Velikonoční pondělí
Velikonoční úterý
Velikonoční středa
Velikonoční čtvrtek
Velikonoční pátek
Velikonoční sobota
Neděle
Božího milosrdenství

9:00 Přerov nad Labem, 10:30 Čelákovice
18:30 Čelákovice
18:30 Čelákovice
18:30 Čelákovice
18:30 Čelákovice
8:00 Čelákovice, 18:30 Přerov nad Labem (z neděle)
8:00 MOCHOV 9:30 ČELÁKOVICE 11:00 NEHVIZDY
Pozn.: od 11. 4. Večer začíná letní program bohoslužeb

