Svatí papežové, kteří nás provázejí
Svatý Fabián (3. století), 20. ledna
Patron: hrnčířů, slévačů cínu.
Atributy: 20. papež katolické církve, holubice, meč.
Fabián se narodil a žil v Římě. Po smrti
papeže sv. Antera se konala volba nového
biskupa římského a Fabián k ní přišel jako
jeden z řady prostých křesťanů, který neměl
žádné ambice ani šanci být zvolen. Podle
tradice v průběhu volby vletěla do sálu
holubice a usadila se na Fabiánově rameni.
To bylo všeobecně přijato jako Boží pokyn
a Fabián byl s velkou důvěrou neprodleně
zvolen papežem. Ukázalo se, že tato volba byla velmi dobrá - svatý
Fabián patří mezi nejvýznamnější papeže v raných dějinách církve.
Fabián rozdělil Řím na sedm obvodů a jejich správu svěřil sedmi
jáhnům, kteří měli pečovat především o chudé, vdovy a sirotky. Dále
ustanovil sedm podjáhnů, kteří měli za úkol pokračovat v práci
započaté papežem Anterem a shromažďovat svědectví o
pronásledování křesťanů a o křesťanských mučednících.
Podle starověkého historika Eusebia pokřtil Fabián císaře Filipa
Arabského, který se tak stal prvním křesťanským římským císařem.
Vyslal rovněž svatého Dionýsia a další věrozvěsty šířit křesťanskou
víru do Galie (dnešní Francie). Fabián se také ostře postavil proti
herezi přicházející z africké církve, kterou hlásal biskup Privatus z
Lambaesy.
Papež Fabián řídil církev 14 let a byl umučen v průběhu
pronásledování křesťanů za římského císaře Decia. Dne 20. ledna 250
byl patrně sťat mečem. Je pohřben v Kalistových katakombách. Jeho
hrob s řeckým nápisem „Fabián, biskup a mučedník“ nalezl archeolog
Rosi v roce 1850.
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Úvodní zamyšlení
"Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“
(Izajáš 56, 7)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
Tříkrálová sbírka: dobročinná akce Tříkrálová sbírka se
v celostátním měřítku uskuteční v období od 1. do 14. ledna 2010 již
podesáté. Mimo farní sbírky lze přispět také prostřednictvím darovací
SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo bankovním
převodem případně poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800 u
České spořitelny.
∗∗∗∗∗∗∗
Setkání farní rady: ve čtvrtek 7. ledna 2010 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Úmysly Apoštolátu modlitby pro leden 2010:
1. Všeobecný úmysl
Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke
svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.
2. Misijní úmysl
Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany
je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia.
3. Národní úmysl
Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných
názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova
i postoje pro své svědectví Kristu.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled bohoslužeb
01.01. 2010

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 09:00.
Slavnou bohoslužbu doprovodí zpěvy koled.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově
Poutní mše svatá v 10:30.

03.01.2010

NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO JEŽÍŠ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Bohoslužbu doprovodí Dívčí chrámový sbor.

06.01.2010

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové)
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:00 a
v 16:30, při které kněz posvětí křídu, kadidlo, vodu a
zlaté předměty.

10.01.2010

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.
Zazní dílo J.J.Ryby Česká mše půlnoční; lidové koledy.

17.01.2010

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.

24.01.2010

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.

31.01.2010

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.

Učící se církev
Téma neděle svátku Křtu Páně: Křest a začlenění do církve

1257 Sám Pán tvrdí, že křest je nezbytný pro spásu. Proto
přikázal svým učedníkům, aby hlásali evangelium a křtili všechny
národy. Křest je nezbytný ke spáse pro ty, jimž bylo hlásáno
evangelium a kteří měli možnost žádat o tuto svátost. Církev nezná
kromě křtu jiný prostředek, aby zajistila vstup do věčné blaženosti;
proto se varuje toho, aby zanedbávala poslání, přijaté od Pána, dát se
znovuzrodit „z vody a Ducha“ všem těm, kteří mohou být pokřtěni.
Bůh spojil spásu se svátostí křtu, nicméně on sám není na své svátosti
vázán.
1258 Církev byla vždy pevně přesvědčena, že ti, kteří
podstoupili smrt pro víru, aniž ještě přijali křest, jsou pokřtěni vlastní
smrtí pro Krista a s ním. Tento křest krve, stejně jako křest touhy,
přináší plody křtu, i když není svátostí.
1260 „Kristus totiž zemřel
za všechny, a protože poslední
povolání člověka je ve skutečnosti
jen jedno, totiž božské, musíme být
přesvědčeni, že Duch svatý dává
všem možnost, aby se přičlenili k
tomuto velikonočnímu tajemství
způsobem, který zná jen Bůh.
“Každý člověk, který hledá pravdu
a plní Boží vůli tak, jak ji poznává,
může být spasen, i když nepoznal
Kristovo evangelium a jeho církev.
Dá se předpokládat, že by tyto
osoby projevily výslovnou touhu
po křtu, kdyby poznaly, že je
nezbytný.
(zdroj Katechismus katolické církve, www.katechismus.cz)

