Svatí, kteří nás provázejí
Sv. Terezie z Lisieux (1873 – 1897), 1. října
Patronka: misií, Francie, karmelitánských řádů, nemocných, květinářů
Atributy: řeholní oděv, s křížem a s růžemi; učitelka Církve
Sv. Terezie z Lisieux, vlastním jménem
Marie Františka Terezie Martinová, se narodila
jako deváté dítě Louise a Zelie Martinových
ve městě Alencon v severozápadní Francii. Ve 4
letech jí matka zemřela, vyrůstala pouze se svým
otcem a sestrami. V Lisieux, kam se přestěhovali,
začala chodit do školy v penzionátu benediktinek.
Toužila už od dětství stát se řeholnicí jako její
starší sestry. Avšak její přijetí bylo vzhledem
k jejímu mládí dosti komplikované. Musela mít
povolení od svého biskupa i od papeže Lva XIII. Nakonec ve věku 15
let vstoupila do kláštera karmelitek v Lisieux s úmyslem zasvětit svůj
život Bohu. Přijala řeholní jméno Terezie od Dítěte Ježíše a
od Svaté Tváře. Byla obdařena nezvyklým darem důvěrného přátelství
s Bohem a i v době, kdy nesmírně trpěla, zůstala věrná odkazu lásky a
milosrdenství. Vynikala pokorou, evangelijní prostotou a důvěrou
v Boha. Zasvětila svůj život modlitbě, převážně manuální práci a
sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie. Na svou cestu
„duchovního dětství“ uváděla také novicky, když jí byla svěřena jejich
příprava. Na příkaz představené (její sestry Pavlíny) začala psát své
vzpomínky „Dějiny duše“ (L´Histoire d´une Áme). Po dlouhotrvající
nemoci zemřela na tuberkulózu ve věku 24 let. Svatořečena byla
v roce 1925 papežem Piem XI., který ji nazval „největší světicí nové
doby“ a „živoucím Božím slovem“. Papež Jan Pavel II. ji v roce 1997
prohlásil za učitelku Církve. Město Lisieux, kde zemřela, se stalo
poutním místem Západu. V místní bazilice jsou dodnes uloženy
ostatky svaté Terezie z Lisieux, která se stala velice populární světicí
moderní doby, protože ukázala, že svatost je dosažitelná každému
člověku bez ohledu na nadání a lze ji dosáhnout „obyčejným plněním
denních povinností v dokonalém duchu lásky k Bohu“.
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Úvodní zamyšlení
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy,
díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou
moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové
zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha,
který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“
(1 Tim 2, 1-4)

Aktuálně
Hodiny náboženství jsou každou středu na děkanství v Lounech.
Mladší děti vyučuje od 14:00 Mgr. Macháčková.
Starší děti vyučuje od 15:00 Mgr. Pletichová.
Hodiny náboženství probíhají také ve škole v Cítolibech vždy
ve čtvrtek od 12:30, vyučuje P. W. Horák.
Rodiče nezapomeňte, že jste se zavázali před Bohem ke křesťanské
výchově svých dětí.
∗∗∗∗∗∗∗
Setkání farní rady: ve čtvrtek 09.10.2008 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Společenství mládeže s P. Zdíkem: v pátek 10.10.2008 od 18:30,
opět na faře v Lounech.
∗∗∗∗∗∗∗
VI. Premiérový autorský koncert: v sobotu 18.10.2008 od 17:00
v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Představí se soubory ZUŠ pod
vedením paní Jany Sečanské (Collegium Flautini, Flautini piccoli,
Pikolíčci) a jejich hosté.
∗∗∗∗∗∗∗
Setkání dámského klubu: ve středu 22.10.2008 od 17:00 na faře
v Lounech. Dívky, ženy i dámy, přijďte mezi nás a podělte se
s námi o své životní zkušenosti.

Přehled bohoslužeb

Učící se církev

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové a modlitbě růžence.
Proto se v Lounech půl hodiny před každou mší
svatou sejdeme ke společné modlitbě růžence.

Základní modlitby, díl první

05.10.2008 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
12.10.2008 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
19.10.2008 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
mimořádná sbírka na MISIE
19.10.2008 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Dolní Ročov
mše svatá v 14:30
26.10.2008 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
28. 10. 2008 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, Louny
mše svatá v 17:30
STÁTNÍ SVÁTEK
01.11. 2008 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, Louny
mše svatá v 8:30
02.11.2008
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Louny:
mše svatá v 8:30
Lipenec:
mše svatá v 10:30
Horní Ročov: mše svatá v 15:00
∗∗∗∗∗∗∗
26.10.2008 NEZAPOMEŇTE - ZMĚNA ČASU!
Nutno včas posunout malou ručičku o hodiny zpět.

Modlitba Páně: „Otče náš“
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Jaký je původ modlitby Otče náš?
Ježíš nás naučil Otče náš, tuto nenahraditelnou, křesťanskou modlitbu,
jednoho dne, když ho jeden učedník viděl, jak se modlí, a požádal ho:
„Nauč nás modlit se“ (Lk 11,1). Liturgická tradice církve vždy
používala text sv. Matouše (Mt 6,9-13).
Jaké je místo modlitby Otče náš v Písmu svatém?
Modlitba Otče náš je „shrnutí celého evangelia“ (Tertullián),
„nejdokonalejší modlitba“ (sv. Tomáš Akvinský). Umístněna ve
středu Horského kázání (Mt 5-7) shrnuje ve formě modlitby podstatný
obsah evangelia.
Proč je tato modlitba nazývána „modlitbou Páně“?
Otče náš se nazývá „modlitbou Páně“, protože této modlitbě nás
naučil sám Pán Ježíš.
Jaké místo zaujímá Otče náš v modlitbě církve?
Otče náš, modlitba církve v nejplnějším smyslu slova, je „předávána“
při křtu, kde značí znovuzrození k božskému životu Božích dětí.
Eucharistie odhaluje jeho plný smysl a ukazuje, že jeho prosby, které
mají základ v již uskutečněném tajemství spásy, budou plně vyslyšeny
při příchodu Pána. Otče náš je podstatnou částí denní modlitby církve
(liturgie hodin).
(zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

