Svatí papežové, kteří nás provázejí
Blahoslavený Jan XXIII. (1881 – 1963), 3. června
Papež Jan XXIII., vlastním jménem Angelo
Giuseppe Roncalli, se narodil jako čtvrté ze čtrnácti
dětí chudých zemědělců v italské vesnici Sotto il
Monte nedaleko Bergama. Po studiích v Bergamu
a v Římě byl 10. srpna 1904 vysvěcen na kněze a
krátce nato se stal sekretářem bergamského biskupa.
Během 1. světové války byl vojenským kaplanem.
V roce 1921 byl jmenován prezidentem Centrální rady
papežského misijního díla v Itálii. Roku 1925 byl
vysvěcen na biskupa a následně jmenován
apoštolským vizitátorem v Bulharsku, kde se snažil
zprostředkovávat dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Od roku
1934 byl biskup Roncalli v Istanbulu apoštolským delegátem pro Řecko a
Turecko a během 2. světové války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem
postiženým válkou. Vyjednal se západními spojenci přísun humanitární
pomoci pro Němci okupované Řecko a s neoficiální pomocí německého
velvyslance v Turecku dokázal zabránit Turkům ve vydání několika set
židovských uprchlíků zpět do Německa. Od roku 1945 působil jako
apoštolský nuncius v Paříži a podařilo se mu stabilizovat napjaté vztahy
s francouzskou antiklerikální vládou. V roce 1953 byl jmenován benátským
patriarchou a kardinálem.
Dne 28. října 1958 byl Angelo Roncalli zvolen papežem a přijal
jméno Jan XXIII. Nový papež se ukázal radikálně jiným než jeho
předchůdci. Byl známý svým smyslem pro humor, laskavostí, vynecháváním
oficiálního protokolu a bezpečnostních opatření. Proslavené byly jeho
návštěvy nemocnic a věznic.
Jan XXIII. usměrnil antikomunistický kurz svých předchůdců a
navázal na jejich úsilí v boji za mír ve světě – výrazně se podílel na
odvrácení Kubánské krize. Rozvinul také jednání v oblasti ekumenismu a
vydal zásadní sociální encykliky Pacem in terris a Mater et Magistra.
Právem je nazýván Papežem míru.
V závěru svého pontifikátu svolal významný 2. vatikánský koncil,
který řešil postavení katolické církve v moderním světě, a také řídil jeho
první zasedání od 11. října 1962. Jan XXIII. zemřel v průběhu koncilu dne
3. června 1963. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. dne 3. září 2000.
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Úvodní zamyšlení
„Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí
Hospodinův zákon.“ (Žalm 119, 1)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗

ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme
farníky každý pátek k pobožnosti k Božskému Srdci Páně.
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude ve čtvrtek 3. června 2010 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
SLAVNOSTNÍ KONCERT pořádají obec Dobroměřice a obecně prospěšná společnost „Domovem české hudby“ u příležitosti 200 let od narození
Josefa Chládka, varhaníka a rodáka z Dobroměřic, dne 20. června 2010
v 17:00 v kostele sv. Matouše. Vstupné dobrovolné.
Vystoupí: Roman Patočka – housle, laureát Pražského jara; Tomáš Pindór –
varhany, titulární varhaník chrámu sv. Ignáce v Praze; Jan Žďánský – violoncello. Program koncertu: J. S. Bach, G. Frescobaldi, A. Dvořák.
∗∗∗∗∗∗∗
Úmysly Apoštolátu modlitby pro červen 2010
Všeobecný úmysl – Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily
zajistit úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti.
Misijní úmysl – Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o
své oddanosti Kristu.
Národní úmysl – Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný
dar lidského života a cítila spoluodpovědnost za osudy zneužívaných a
týraných dětí.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

Učící se církev

Eucharistie je „zdrojem a vrcholem
celého křesťanského života”
30. 05. 2010 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Mše svatá v 08:30. Svátost eucharistie – svaté přijímání přijmou poprvé ti, kteří se na tuto svátost dlouhodobě
připravovali.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Ctnosti a dary Ducha Svatého

06.06.2010

11.06.2010

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
Mše svatá v 08:30.
Slavnostní průvod k oltáři a požehnání městu.
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor.
Rodiče prosíme: vypravte družičky do průvodu.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
Mše svatá v 17:30.

13.06.2010

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30.

20.06.2010

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30.
Sbírka na podporu bohoslovců.

26.06.2010

KOSTEL SV. STANISLAVA V MĚRUNICÍCH
Bohoslužba ve 14:00.

27.06.2010

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30.

27.06.2010

POUTNÍ KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROČOVĚ
Bohoslužba ve 14:30.

KKC 1833 Ctnost je trvalá a pevná dispozice
konat dobro.
KKC 1835 Moudrost uzpůsobuje praktický
rozum k tomu, aby za všech okolností rozeznával naše pravé dobro a volil přiměřené prostředky k jeho konání.
KKC 1836 Spravedlnost spočívá v trvalé a
pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim
patří.
KKC 1837 Statečnost zajišťuje rozhodnost
v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro.
KKC 1838 Mírnost zmírňuje přitažlivost
smyslových rozkoší a činí nás schopnými vyrovnaně užívat stvořená dobra.
KKC 1839 Mravní ctnosti rostou výchovou,
vědomými úkony a vytrvalým úsilím. Boží
milost je očišťuje a povznáší.
KKC 1841 Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje
a láska. Pronikají a oživují všechny mravní
ctnosti.
KKC 1845 Sedm darů Ducha svatého, které
dostávají křesťané, jsou: moudrost, rozum,
rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.
(zdroj Katechismus katolické církve)

