Svatí, kteří nás provázejí
Jan Zlatoústý ( 354 – 407), 13. září
Patron: Konstantinopole, křesťanských kazatelů, řečníků; učitel církve.
Atributy: kniha evangelií, holubice, včelí úl.
Jan Zlatoústý se narodil v syrské Antiochii.
Otec zemřel brzy po Janově narození a matka
věnovala veškerou svou péči výchově syna.
Velký vliv na Janův vnitřní vývoj měl jeho
přítel Basil. Společně navštěvovali Libaniovu
školu, kde se učili od velkých básníků a řečníků
starověku. Po ukončení studií si chtěl Jan zvolit
povolání advokáta, ale úskoky a lsti soudních
síní se mu brzo zprotivily. Když mu bylo dvacet
let, přijal křest a za tři roky po křtu ho vysvětil
biskup Meletius na lektora. Jan se chtěl zasvětit
poustevnickému životu, a odešel proto na šest
let do pouště. K návratu do Antiochie ho
přimělo až vážné onemocnění. V roce 381 byl
vysvěcen na jáhna a roku 386 přijal kněžské
svěcení. Během následujících dvanácti let se jeho kazatelský věhlas rozšířil
natolik, že v roce 398 byl na příkaz císaře Arkadia ustanoven nástupcem
zemřelého arcibiskupa v Konstantinopoli.
U císařského dvora se domnívali, že Jan bude poddajným dvořanem
a nebude kázat proti nepravostem. Jan se však vyhýbal dvorní společnosti,
staral se o duchovní správu, své příjmy rozdával chudým a kázal proti
nemravnosti lidu i dvora. Jeho horlivost vyvolala nepřátelství císařovny
Eudoxie. Alexandrijský arcibiskup Theofil zase nelibě nesl, že na
arcibiskupském stolci hlavního města sedí antiochijský „vetřelec“ a rozvinul
proti Janovi síť intrik, aby dosáhl jeho sesazení. Císař sesazení potvrdil a
poslal nepohodlného kazatele do vyhnanství. Brzy ho ale musel povolat zpět,
aby uklidnil rozhořčení lidu. Po čase byl Jan císařem znovu poslán do
vyhnanství v Malé Arménii, a protože zde udržoval spojení s přáteli
z Konstantinopole a Antiochie, byl vykázán do vyhnanství až na východní
pobřeží Černého moře. Na cestě do nového vyhnanství Jan zemřel. Jeho
tělesné pozůstatky byly přeneseny roku 438 do Konstantinopole a pohřbeny
v kostele sv. Apoštolů, čímž byl Jan Zlatoústý zařazen mezi svaté.
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Úvodní zamyšlení
„A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev
a brány pekel ji nepřemohou.“
(Matouš 16, 18)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve čtvrtek 3. září 2009 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
KONCERT KE DNI CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE
Městský úřad Louny spolu s lounským děkanstvím pořádají v sobotu
12. září 2009 od 17 hodin slavnostní koncert, v předvečer slavnosti
posvěcení chrámu sv. Mikuláše. Zazní díla 17. až 20. století.
Vystoupí: koncertní pěvkyně Pavla Kšicová (alt), František
Svejkovský (trubka) a dómský varhaník od sv. Víta Josef Kšica.
Vstupné dobrovolné.
∗∗∗∗∗∗∗
NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČR - MŠE SVATÁ
U PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI
VE STARÉ BOLESLAVI
Bratři a sestry, chcete-li se účastnit mše se
Svatým otcem ve Staré Boleslavi
v pondělí 28. září, můžete cestovat společně
s námi autobusem vypraveným KDU-ČSL.
Záloha 100 Kč, celková cena 250 – 300 Kč.
Přihlaste se včas na děkanském úřadě
v Lounech.
Mše svatá začíná v 09:45; na místě je
potřebné být do 09:00. Po mši svaté
následuje poselství Svatého otce mládeži.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
30.08.2009

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše
k Duchu svatému za naše děti a mládež
začínající nový školní rok.

05.09.2009

POUTNÍ SLAVNOST V PÁTKU NAD OHŘÍ
Mše svatá v historické kapli zámku v 09:30.
Slavnosti se zúčastní strahovský opat
Josef Michael Pojezdný, O.Praem.

06.09.2009

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

13.09.2009

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
SVATÉHO MIKULÁŠE
Mše svatá v 09:00.
Slavnosti se zúčastní probošt kapituly sv. Štěpána
Mons. Karel Havelka.
Bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.

20.09.2009

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

20.09.2009

MŠE SVATÁ V POUTNÍM KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROČOVĚ
Mše svatá, kterou slouží bratři augustiniáni,
začíná ve 14:30.

27.09.2009

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

27.09.2009

POUTNÍ MŠE SVATÁ
V KOSTELE SV. VÁCLAVA V LIPENCI
Slavná mše svatá v 10:30.

Učící se církev
Téma 24. neděle v mezidobí: Víra činná
List Jakubův 2, 14 – 18
Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá
skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra
byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl:
„Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste
jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra,
není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne:
„Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou
víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
1. List Pavlův Korintským 13, 2 – 3
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko
poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale
lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám,
ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi
to neprospěje.
Nestojí Jakub proti Pavlovi? Ne.
Jakub odsuzuje víru bez skutků, Pavel skutky bez lásky. Pouhá víra a
pouhé skutky nestačí. Člověka spasí víra, projevená činem, láskou.
KKC 901
„Laici, zasvěcení Kristu a posvěcení Duchem svatým, jsou
podivuhodně povoláni a vybaveni, aby se v nich rodily vždy hojnější
plody Ducha. Všechny jejich skutky, modlitby a apoštolská činnost,
manželský a rodinný život, každodenní práce, odpočinek duševní i
tělesný, jsou-li konány v Duchu, ba i těžkosti života, jsou-li snášeny
trpělivě, stávají se duchovními oběťmi Bohu milými skrze Ježíše
Krista (srov. 1 Petr 2,5); jsou zbožně přinášeny Otci zároveň s obětí
Těla Páně při slavení Eucharistie. Takto i laici zasvěcují Bohu svět,
když všude jednají svatě jako ctitelé Boha.“

