Svatí papežové, kteří nás provázejí
Svatý Paschal I. (??? – 824), 11. února
Atributy: 98. papež katolické církve
Paschal I., vlastním jménem
Pascale Massimi, byl synem Římana
Bonosusse a jeho ženy Theodory; datum
jeho narození však není známo. V dětství
vyrůstal v lateránské škole, stal se
knězem a posléze jej papež Lev III.
jmenoval představeným kláštera sv.
Štěpána v blízkosti baziliky sv. Petra ve
Vatikánu, kde se usilovně staral o
poutníky, kteří přicházeli do Říma.
Po smrti papeže Štěpána IV.
v roce 817 byl jednomyslně zvolen jeho
nástupcem. Hned po nástupu na Petrův
stolec navázal velmi dobré diplomatické vztahy s císařem Ludvíkem
Zbožným a ještě ve stejném roce od něho obdržel dokument Pactum
Ludovicianum, který potvrzoval práva a vlastnictví Svatého Stolce.
Tento dokument byl později upraven a je stále platný. Papež Paschal I.
také významně podporoval misie směřující za hranice Franské říše,
zejména do severní Evropy.
Paschal I. dal přenést do zrenovované baziliky sv. Praxedy, do
svého někdejšího titulárního kostela, 2 300 křesťanských mučedníků
ze hřbitovů za hradbami. Tamní kapli sv. Zena nechal vyzdobit
mozaikou Agnus Dei, na které je zobrazena také jeho matka
Theodora. V roce 822 nechal přemístit tělo sv. Cecílie z katakomb do
zrekonstruovaného kostela sv. Cecílie. Zasloužil se také o
rekonstrukci baziliky Panny Marie Sněžné. Dodnes je možné v Římě
nalézt mnohé umělecké památky jeho doby.
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Úvodní zamyšlení
Blaze těm, kdo dbají na mé cesty.

(Přísloví 8, 32)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
Na pomoc Haiti vyhlásila Charita Česká republika prostřednictvím
Arcidiecézní charity Olomouc veřejnou sbírku a otevřela sbírkový
účet číslo: 35-1868350237/0100 u Komerční banky, variabilní
symbol: 99999. Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS HAITI
na číslo 87777 (1 DMS stojí 30 Kč, na pomoc Haiti přispějete 27 Kč).
Kostelní sbírka farnosti ze dne 24.01.2010 činila 9.420 Kč.
∗∗∗∗∗∗∗
Svatoblažejské požehnání: od středy 3. února až do neděle 7. února
při každé mši svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
Setkání farní rady: ve čtvrtek 4. února 2010 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Úmysly Apoštolátu modlitby pro únor 2010
1. Všeobecný úmysl
Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali
k poznání jediného pravého Boha.
2. Misijní úmysl
Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně
následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.
3. Národní úmysl
Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení
s křížem našeho Pána.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
31.01.2010

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.
Zazní dílo Missa Loretta od Adalberta Říhovského.
Svěcení svící „hromniček“.

02.02.2010

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.

03.02.2010

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE
Mše svatá v 08:00 v chrámu sv. Mikuláše.
Při mši kněz udělí Svatoblažejské požehnání.

07.02.2010

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Při mši kněz udělí Svatoblažejské požehnání.

14.02.2010

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

17.02.2010

POPELEČNÍ STŘEDA
Mše svatá v 08:00 a v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Při mši svaté bude udělován popelec.

21.02.2010

1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Vyhlášena sbírka Svatopetrský haléř.
Při mši svaté bude udělován popelec.

28.02.2010

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

Učící se církev
Téma 1. neděle postní: Svátost pokání – svátost obnovy
200. Jak jsou odpouštěny hříchy?
První a hlavní svátostí pro odpuštění hříchů je křest. Pro odpouštění
hříchů spáchaných po křtu Kristus ustanovil svátost smíření,
nazývanou také svátost pokání, jíž je pokřtěný smiřován s Bohem a
církví.
201. Odkud pochází moc církve
odpouštět hříchy?
Církev dostala poslání i moc
odpouštět hříchy od samého
Krista: „Přijměte Ducha Svatého!
Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou“ (Jan 20, 22-23).
302. Jaké jsou podstatné prvky
svátosti pokání?
Jsou dva: úkony člověka, který se
obrací vlivem Ducha Svatého, a
rozhřešení udílené knězem, který
jménem Krista uděluje odpuštění
a stanoví způsob zadostiučinění.
303. Jaké jsou úkony kajícníka?
Jsou to: pečlivé zpytování svědomí; lítost (kajícnost), jež je dokonalá,
vychází-li z lásky k Bohu, a nedokonalá, má-li základ v jiných
důvodech, spojená s předsevzetím už nehřešit; vyznání, v němž
kajícník vyznává před knězem hříchy; zadostiučinění, to je vykonání
určitých úkonů pokání, které zpovědník kajícníkovi ukládá, aby
napravil škodu způsobenou hříchem.
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve)

