Svatí, kteří nás provázejí
Svatý Jan z Boha (1495 – 1550), 8. března
Patron: nemocných a nemocnic, ošetřovatelů, knihkupců, knihtiskařů,
výrobců papíru, Granady.
Atributy: nemocní, Jezulátko držící granátové jablko (symbol Granady),
koš, provaz, trnová koruna, zakladatel řádu Milosrdných bratří (OH).
Jan z Boha se narodil jako Juan Ciudad
v portugalském městečku Montemor-o-Novo.
Z nikdy neobjasněných příčin se ztratil jako
osmiletý chlapec z domu svých rodičů a byl přijat
v 300 kilometrů vzdáleném domě knížecího
správce u Toleda jako pastýř ovcí a koz. Zde
zůstal až do svých 37 let, kdy se nechal
naverbovat jako žoldnéř. Krátce pracoval také
jako námezdní dělník a následně se pokusil o
štěstí na Gibraltaru, kde se živil jako podomní
knihkupec. Roku 1538 přesídlil do Granady.
Doufal, že jako knihkupec nalezne v tomto městě
lepší možnosti výdělku. Roku 1539 převrátilo
horlivé kázání španělského misionáře a askety Jana z Avily celý jeho život.
Jako blouznící byl Juan Ciudad odveden z místa kázání do blízkého
královského špitálu. Skrze duchovní vedení Jana z Avily však vyšel úspěšně
z této duchovní krize.
Ačkoli sám byl bezdomovcem, začal odvážně roku 1539 budovat špitál pro
bezdomovce a chudáky a převzal sám péči o jejich potřeby. Intuitivně zavedl
rozdělování nemocných podle charakteru a potřeb jejich onemocnění. Přímo
příkladné byly hygienické podmínky. Stal se tak průkopníkem moderní
ošetřovatelské péče. S charakteristickým voláním: "Čiňte dobře bratři!"
procházel městem, sbíral almužny, dotýkal se lidských srdcí okoralých
lhostejností a neláskou. Byl mužem, který dokázal budovat mosty lásky a
důvěry, a tím získal i mnoho podporovatelů a dobrodinců svého díla. Jeho
spontánní pomoc tonoucímu chlapci v ledově studené řece se mu stala
osudnou. Umírá na zápal plic 8. března 1550. „Blázen“ a žebrák z Granady
známý po celém Španělsku byl triumfálně pohřben za účasti všech obyvatel
Granady. Blahořečen byl roku 1630 papežem Urbanem VIII. a svatořečen
roku 1690 papežem Alexandrem VIII.
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Úvodní zamyšlení
„Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše
nepravost vám nebude k pádu.“
(Ezechiel 18,30)

Aktuálně
KLUB ŽEN: pravidelně každou první středu v měsíce se koná Klub
žen. V březnu se uskuteční setkání 4. března 2009 od 16:00 na
lounském děkanství. Přijďte a podělte se o své zkušenosti.
∗∗∗∗∗∗∗

PŘEDNÁŠKA „KŘESŤANSKÁ IDENTITA“: dne 12. března 2009
od 18:30 se uskuteční na lounském děkanství přednáška na téma –
Vztah ke Kristu, k církvi, osobní nasazení. Přednášku povede ThLic.
Prokop Brož, Th.D. z KTF UK Praha. Upřímně zveme každého, kdo
se hlouběji zajímá o křesťanství.
∗∗∗∗∗∗∗

SETKÁNÍ FARNÍ RADY: ve čtvrtek 19. března 2009 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗

SBÍRKA ŠATSTVA: KDU-ČSL a Děkanský úřad v Lounech
pořádají sbírku na humanitární účely dne 28. března 2009
od 09:00 do 13:00 v průjezdu lounského děkanství (upozorňujeme, že
charity tentokrát nepřijímají boty).
∗∗∗∗∗∗∗

BARABÁŠ: dne 5. dubna 2009 od 16:00 bude v chrámu sv. Mikuláše
uvedeno křesťanské divadelní představení „BARABÁŠ“ v podání
pražské divadelní společnosti Petrklíč.
∗∗∗∗∗∗∗
Chcete-li podrobněji vysvětlit některou oblast naší katolické víry, můžete
své otázky pokládat osobně, přes schránku v kostele, na děkanství nebo
i přes e-mail info@farnostlouny.com.

Přehled bohoslužeb
Každý pátek v postní době začíná od 16:45 v chrámu sv. Mikuláše
Křížová cesta.

01.03.2009

08.03.2009

1. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Mše svatá v 08:30.
Při mši svaté bude udělován popelec.
Dívčí chrámový sbor doprovodí mši
výběrem z postních písní.
2. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Mše svatá v 08:30.

15.03.2009

3. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Mše svatá v 08:30.

22.03.2009

4. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Mše svatá v 08:30.

25.03.2009

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Mše svatá ráno v 08:00 a večer v 17:30.

29.03.2009

5. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Mše svatá v 08:30.
Upozornění: dne 29. 03. 2009 nastane opět letní čas.
Nastavte si včas hodinky o jednu hodinu dopředu.

Učící se církev
Téma 1. neděle postní: Kajícnost a postní doba
1095 Proto církev, zvláště v adventní a postní době a především při
velikonoční vigilii, znovu čte a prožívá všechny tyto velké události dějin
spásy „dnes“, tedy v přítomné chvíli své liturgie. To vše však vyžaduje, aby
katecheze napomáhala věřícím otevírat se tomuto duchovnímu chápání
ekonomie spásy, jak ji liturgie církve ukazuje a dává nám ji prožívat.
1430 Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u proroků, nemíří
především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování,
nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky
neplodné a lživé; vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se tento postoj
projevil navenek, kajícími úkony a skutky.
1434 Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy. Písmo i
Otcové zdůrazňují zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které
vyjadřují obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k
druhým. Vedle radikálního očištění, jaké působí křest nebo mučednictví,
označují jako prostředek k odpuštění hříchů vynaložené úsilí na smíření s
bližním, kající slzy, starost o spásu bližního, přímluvu svatých a skutky
lásky, která „přikrývá všechny hříchy“ (1 Petr 4,8).
1438 Doby a dny pokání během liturgického
roku (postní doba, každý pátek na památku
smrti Páně) jsou závažné chvíle kajícné praxe
církve. Tato období jsou zvláště vhodná pro
duchovní cvičení, kajícné obřady, pouti na
znamení pokání, dobrovolná odříkání, jako je
půst a almužna, dělení se s bratry (charitativní a
misijní díla).

