Svatí papežové, kteří nás provázejí
Svatý Pius X. (1835 – 1914), 21. srpna
Papež Pius X., vlastním jménem Giuseppe
Melchiorre Sarto, se narodil 2. června 1835 v
Riese v severovýchodní Itálii jako syn chudých
zemědělců. Po dokončení studia teologie
v Padově byl 18. srpna 1858 v Castelfranco
Veneto vysvěcen na kněze. Působil nejprve
devět let jako kaplan, potom byl venkovským
farářem. Byl velmi pečlivý na vše, co se týkalo
liturgie. Dbal o chrámový zpěv i o posilování
bratrské pospolitosti skrze svátosti.
V roce 1875 byl jmenován kanovníkem,
kancléřem a zároveň spirituálem v semináři
v Trevisu. Na biskupa pro mantovskou diecézi byl vysvěcen v listopadu 1884. V červnu 1893 jmenoval papež Lev XIII. biskupa Giuseppe
Sarta benátským patriarchou a kardinálem. Po smrti papeže Lva XIII.
jel kardinál Giuseppe Sarto do Říma k papežské volbě i se zpáteční
jízdenkou, neuvažoval ani možnost, že by mohl být zvolen on. Avšak
při posledním pátém hlasování 4. srpna 1903 byl velkou většinou kardinálů zvolen. Mezi všemi papeži 20. století vynikal Pius X. velkými
pastoračními zkušenostmi a úspěchy. Jeho heslem bylo: „Všechno obnovit v Kristu“. Pius X. velmi usiloval o posílení zbožnosti mezi klérem i laiky. Vyhlásil reformu církevní hudby (jako vzor chrámové
hudby zdůrazňoval gregoriánský chorál), breviáře a misálu, církevního
práva a římské kurie. Dále zreformoval vyučování katechismu a stanovil předpisy pro první svaté přijímání: zavedl časté přijímání eucharistie a dětem školního věku umožnil přistupovat ke svatému přijímání. Encyklikou Pascendi Dominici gregis zakročil proti nesprávným
naukám tehdejšího modernismu, které zasahovaly katolickou církev.
Pius X. zemřel 20. srpna 1914, krátce po vypuknutí 1. světové války,
které se marně snažil zabránit. Blahořečen byl 3. června 1951 papežem Piem XII., který ho také 29. května 1954 prohlásil za svatého.
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Úvodní zamyšlení
„Bázeň před Hospodinem je korunou moudrosti, působí pokoj
a dává zdraví.“ (Sírachovec 1,18)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗

POUTNÍ SLAVNOST KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE
V ČERNČICÍCH
Duchovní správa a Obecní úřad Černčice zvou k poutní mši svaté
v sobotu 14. srpna 2010 v 16:00.
∗∗∗∗∗∗∗
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROČOVĚ
Slavná mše svatá v neděli 15. srpna 2010 v 10:00; pobožnost k Panně Marii
a svátostné požehnání ve 14:00. Autobus z Loun bude přistaven u Žatecké
brány v 08:45. Odjezd v 09:00, zastávky Tyršovo nám., Na Foukalce, Domov seniorů. Návrat z Dolního Ročova po 12 hodině.
∗∗∗∗∗∗∗
POŽEHNÁNÍ MOTORKÁŘŮM
Požehnání se uskuteční v Dolním Ročově před poutním kostelem
Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 21. srpna 2010 ve 13:00.
∗∗∗∗∗∗∗
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO SRPEN 2010
Všeobecný úmysl – Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova nebo v jinak
tíživé situaci, nacházeli porozumění, přijetí i konkrétní pomoc v překonávání
svých obtíží.
Misijní úmysl – Aby církev byla domovem pro všechny lidi a s ochotou
otevírala dveře těm, kdo trpí rasovou či náboženskou diskriminací, hladem
nebo emigrací v důsledku válečných konfliktů.
Národní úmysl – Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo dobrem i
tam, kde se objevuje v podobě nenávisti, násilí a rasové nesnášenlivosti.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

Učící se církev

01.08.2010

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

Téma: Maria spolupracuje na díle spásy

06.08.2010

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Mše svatá v 17:30 v chrámu sv. Mikuláše.

08.08.2010

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Louny: mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše
Opočno: mše svatá v 10:30 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
Vinařice: mše svatá ve 14:00 v kostele svatého Jiljí

14.08.2010

POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH
KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE
Mše svatá v 16:00.

15.08.2010

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Mše svatá v 08:00 v chrámu sv. Mikuláše.

15.08.2010
´

POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM ROČOVĚ
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Mše svatá v 10:00, pobožnost k Panně Marii
a svátostné požehnání ve 14:00.

22.08.2010

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Louny: mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše
Opočno: mše svatá v 10:30 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
Vinařice: mše svatá ve 14:00 v kostele svatého Jiljí

28.08.2010

KOSTEL SV. STANISLAVA V MĚRUNICÍCH
Mše svatá od 14:00.

29.08.2010

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.

Jak Panna Maria pomáhá církvi?
Po nanebevstoupení svého Syna pomáhala Panna Maria svými
modlitbami prvotní církvi. Také po svém nanebevzetí se nadále
přimlouvá za své děti, pro všechny je vzorem víry a lásky a
uplatňuje svůj spasitelný vliv, který plyne z nadbytku Kristových
zásluh. Věřící v ní vidí obraz a předzvěst svého budoucího vzkříšení a vzývají ji jako přímluvkyni, pomocnici, ochránkyni a prostřednici.
Jaký způsob úcty náleží svaté Panně?
Je to jedinečná úcta, ale podstatně se liší od úcty klanění (adorace), která se vzdává pouze Nejsvětější Trojici. Tato mimořádná
úcta se vyjadřuje zvláště v liturgických svátcích, zasvěcených
Matce Boží, a v mariánské modlitbě, jako je svatý růženec,
souhrnu celého evangelia.

(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

