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Svatí, kteří nás provázejí
Svatý Filip Neri (1515 – 1595), 26. květen
Patron: humoristů, vychovatelů mládeže; apoštol Říma.
Atributy: hůl, růženec, planoucí srdce. Zakladatel kongregace oratoriánů.
Narodil se 21. července roku 1515 ve Florencii. Byl
synem florentského notáře a dostalo se mu proto
dobrého vzdělání. Od dětství byl veselý, úslužný,
sdílný, obdařený fantazií i zálibou v žertovných
kouscích. Rodiče si přáli, aby byl obchodníkem. On si
však zvolil duchovní cestu, v 18 letech odešel
do Říma, kde žil 17 let jako laik. Živil se
vychovatelstvím, vedle toho psal poezii, studoval
filozofii a teologii. V Římě se tehdy veřejná morálka
dostala na ten nejnižší stupeň a Filip se začal tímto problémem vážně
zabývat. Založil laické bratrstvo, které se scházelo k bohoslužbám a
poskytovalo pomoc potřebným. Postupně tak vznikla velká nemocnice
sv. Trojice. V roce 1551 se Filip nechal vysvětit na kněze. Od té doby žil
v kněžské komunitě při kostele San Girolamo della Carità.
Hlavní náplň svého života však viděl v práci s mládeží. Při
kostele nechal vystavět oratoř, kde se konala náboženská setkání a
diskuse. Poprvé zde také zazněly hudební skladby na biblická či jiná
náboženská témata, zpívané sólovými hlasy a sborem. Mladé duchovní,
kteří mu pomáhali, spojil Filip v roce 1575 v kongregaci oratoriánů, která
pro své účely přestavěla kostel Santa Maria in Valicella. Filip se stal brzy
známým po celém Římě. Věděl, že jen čisté duše jsou schopny nevinné
radosti, pramenící z Boha a dokazoval, že veselost není překážkou
svatosti. Také proto se mu říká “Veselý svatý“. Své vlastní ctnosti se
snažil vtisknout i druhým - lásku k Bohu i lidem, pokoru a smysl pro
správné jednání, šlechetnost, veselí. Zemřel 26. května 1595 v Římě.
V roce 1615 byl prohlášen blahoslaveným, za svatého byl prohlášen
v roce 1622 papežem Řehořem XV.

Zpravodaj lounské farnosti
Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech
www.farnostlouny.com
Číslo: 3/2008, Neprodejné

Úvodní zamyšlení
„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a
on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy,
kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej
znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé,
přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte,
poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já
jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (Jan 14, 15-20)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Konají se v měsíci květnu vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek po mši svaté,
která začíná v 17:30.
∗∗∗∗∗∗∗
V předvečer Dne matek 10.05.2008 od 16:00 se bude konat v chrámu
sv. Mikuláše v Lounech “DÍVČÍ KONCERT“ věnovaný Panně Marii a
všem maminkám. Obsahem bude výběr skladeb z liturgického roku a
písně k Panně Marii.
∗∗∗∗∗∗∗
Následující setkání farní rady: čtvrtek 15.05.2008 v 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 17.05.2008 pořádá naše farnost pro děti, mládež a jejich rodiče
výlet na Pravdu. Odjezd je vlakem v 10:39 z nádraží Louny město (pod
veterinárním střediskem), návrat dle počasí: v příznivém v 18:14,
v nepříznivém v 16:14. Přijďte ve sportovním oblečení, nezapomeňte
pláštěnku, buřty a hlavně s sebou vezměte DOBROU NÁLADU.
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Zveme Vás na bohoslužby

Učící se církev
Základní pravdy křesťanské víry a morálky, díl první

01.05.2008 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, Louny
Zároveň první májová pobožnost
– mše svatá v 17:30
04.05.2008 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, Louny
– mše svatá v 08:30
08.05.2008 MŠE SVATÁ ZA VLAST, Louny
– mše svatá v 17:30
11.05.2008 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Louny
Zároveň oslavíme Den matek
– mše svatá v 08:30
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor a zazní:
Charles Gounod: Messe bréve in C
Jan Traján Turnovský: Poprosmež Ducha svatého
18.05.2008 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, Louny
– mše svatá v 08:30
Mši svatou bude doprovázet Dívčí chrámový sbor.
18.05.2008 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, Dobroměřice
– mše svatá v 10:30
18.05.2008 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, Dolní Ročov
– mše svatá v 14:30
25.05.2008 SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA, Louny
Slavnostní průvod k oltáři a požehnání městu
– mše svatá v 08:30
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor.
30.05.2008 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
– mše svatá v 17:30, Louny

Dvě hlavní přikázání křesťanské lásky
„K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a
shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první
ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh
náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého
srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé je toto:
`Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě
není" (Mk 12, 28-31).
Božské ctností
1. Víra
2. Naděje
3. Láska
Lidské ctnosti
1. Moudrost
2. Spravedlnost
3. Statečnost
4. Mírnost
Církevní přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté
a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa
a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

