Svatí, kteří nás provázejí
Vincenc de Paul (1581 – 1660), 27. září
Patron: charitativní činnosti, nemocnic, vězňů, Madagaskaru.
Atributy: zakladatel kongregace lazaristů a kongregace vincentek.
Sv. Vincenc de Paul se narodil v
rolnické rodině v Gaskoňsku. V pouhých
devatenácti letech byl vysvěcen na kněze a stal
se kaplanem na dvoře francouzského krále
Jindřicha IV. Velký vliv na jeho život měl
kardinál Pierre Bérulle, který ho duchovně vedl.
Svatý Vincenc působil u královny Markéty z
Valois, potom jako domácí učitel v hraběcí
rodině de Gondi, a tak se setkal s dvorským
životem, ale i s bídou chudého lidu na statcích
hrabství. Služba chudým ho posilovala ve víře a
v lásce a darovala mu pokoj srdce. Po zbytek života spojoval práci mezi
bohatými a urozenými s péčí o vyděděnce společnosti - nemocné, bídou
strádající, galejníky a opuštěné děti. Jeho charisma, jeho vroucí láska k
Bohu, sebeovládání, hluboké porozumění pro jiné a horlivost, s níž se snažil
zmírňovat lidské utrpení, mu získávaly stoupence v církvi, ve vyšších
vrstvách, v chudinských čtvrtích i ve vězeních.
V roce 1625 založil s pomocí paní de Gondi kongregaci
vincentinů (lazaristů), společnost kněží zabývající se misijní činností
zejména v menších městech a na vsích. Téhož roku založil Vincenc další
kongregaci, tentokrát s pomocí ovdovělé šlechtičny Louisy de Marillac. Byl
to řád Dcer křesťanské lásky, vincentek, jehož posláním bylo pečovat
o chudé a především jim zajišťovat nemocniční ošetření.
Tyto řády spolu s mnoha dalšími dobročinnými skutky, k nimž
patřila pomoc obětem třicetileté války v Lotrinsku a vyslání misionářů do
Skotska, Irska a Polska, přispěly k růstu Vincencova věhlasu. Byl povolán
ke smrtelnému loži Ludvíka XIII. a od r.1643 byl rádcem jeho vdovy, Anny
Rakouské, která si jej velmi cenila, i když ne vždy na jeho rady dbala.
Vincenc de Paul zemřel 27. září 1660 v Paříži. Blahořečen byl v roce
1729 a svatořečen v roce 1737. Roku 1885 byl papežem Lvem XIII.
prohlášen za patrona všech charitativních sdružení.
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Úvodní zamyšlení
„Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným
kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a
roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni
v duchovní příbytek Boží.“
(Efezským 2, 20-22)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
Mládež lounské farnosti se může opět těšit na setkání s P. Jindřichem
Zdíkem Miroslavem Jordánkem, O.Praem. na faře v pátek 12.09.2008
od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu dne 13. září 2008 od 17:00 Městský úřad Louny společně
s Děkanstvím pořádají v předvečer posvěcení chrámu slavnostní
koncert “Ke dni Chrámu sv. Mikuláše“. Slavnost bude provázet
komorní soubor “Mladota ensemble“, který uvede skladby
G.Rossiniho, H.Purcella, D.Pejačevič. Vstupné dobrovolné.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve dnech 26. - 28. září 2008 se uskuteční Národní svatováclavská
pouť ve Staré Boleslavi. Slavnostní koncelebrované poutní
bohoslužbě v sobotu 27. září 2008 od 10:00 hodin bude předsedat
kardinál Miloslav Vlk.
∗∗∗∗∗∗∗
Následující setkání farní rady: čtvrtek 09.10.2008 v 18:30.

Přehled bohoslužeb

Učící se církev

07.09.2008 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30

Základní pravdy křesťanské víry a morálky,
díl pátý

∗∗∗∗∗∗∗

14.09.2008 POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
SVATÉHO MIKULÁŠE
mše svatá v 09:00
Slavnosti se zúčastní emeritní biskup
Mons. ThDr. Josef Koukl.
Bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.
Po mši svaté jste srdečně zváni k setkání
rodin a snoubenců s otcem biskupem.
∗∗∗∗∗∗∗
21.09.2008 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
∗∗∗∗∗∗∗

28.09.2008 SLAVNOST KE CTI SV. VÁCLAVA
mše svatá v 08:30
Slavnost bude doprovázet Chrámový sbor, který uvede dílo
Eduarda Treglera – Missa in honorem sancti Venceslai, a
Dívčí chrámový sbor písněmi ke svatému Václavovi.
∗∗∗∗∗∗∗
28.09.2008 POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Václava, Lipenec
mše svatá v 10:00
Bratře a sestro, udělejte si pouť i do chrámů, které jsou jinak
téměř celý rok opuštěné.

Sedm hlavních hříchů

Hříchy proti Duchu svatému

1. Pýcha
2. Lakomství
3. Závist
4. Hněv
5. Smilstvo
6. Nestřídmost
7. Lenost

1. Opovážlivě spoléhat na Boží milost.
2. Zoufat nad Božím milosrdenstvím.
3. Bránit se poznané křesťanské pravdě.
4. Závidět jinému Boží milost.
5. Zatvrzele odmítat
spasitelné napomínání.
6. Úmyslně setrvávat
v nekajícném životě.

Hříchy do nebe volající
1. Úmyslná vražda
2. Sodomský hřích
3. Nářek utiskovaného lidu,
cizince, vdovy a sirotka
4. Nespravedlnost vůči zaměstnanci
Hřích, kdy spolupracujeme na hříších jiných
1. Když se na nich přímo podílíme.
2. Když je nařídíme.
3. Když k nim radíme.
4. Když je schvalujeme.
5. Když je neoznámíme.
6. Když jim nezabráníme.
7. Když chráníme ty, kdo páchají zlo.

