Svatí papežové, kteĜí nás provázejí
Svatý Kalixt I. (asi 160 – 222), 14. Ĝíjna
Kalixt pocházel z Ĝímské
kĜesĢanské rodiny. PĤvodnČ byl
otrokem. V mládí byl odsouzen
k nuceným pracím na Sardinii, ale na
pĜímluvu Marcie, favoritky císaĜe
Commoda, byl s ostatními kĜesĢany
propuštČn a pobýval v ústraní v Antiu.
Nastupující papež Zefyrin, pĤvodnČ také
otrok, ho s dĤvČrou povolal do ěíma
za svého rádce (kolem roku 199),
vysvČtil ho na jáhna a svČĜil mu správu
hĜbitova kĜesĢanĤ (dnešní Kalixtovy
katakomby) pĜi Ĝímské silnici Via Appia.
Po ZefyrinovČ smrti roku 217 byl Kalixt zvolen rozhodnutím
vČtšiny knČží a kĜesĢanského lidu za jeho nástupce. Zvolení Kalixta I.
papežem však vyvolalo prudký protest ctižádostivého presbytera a
teologa Hippolyta, pozdČjšího prvního vzdoropapeže, který ho
neprávem obvinil z bludaĜství. Hippolytus mu mimo jiné vytýkal, že
nedostateþnČ brání Církev proti sabeliánĤm a je shovívavý k tČžkým
hĜíšníkĤm. Kalixt I. ovšem vystupoval proti sabeliánĤm, kteĜí popírali
rozlišování tĜí osob v NejsvČtČjší Trojici, i proti dalším herezím.
(PozdČji se Hippolytus s Církví smíĜil a zemĜel muþednickou smrtí
spolu s papežem Pontianem.) V rozhodování o životČ Církve byl
Kalixt I. moudĜe shovívavý. Vydal edikt, v nČmž povolil návrat
tČžkým hĜíšníkĤm do Církve a ke Stolu PánČ po vykonání Ĝádného
pokání, povolil také sĖatky urozených žen a otrokĤ (podle státního
Ĝímského práva to nebylo možné) a zĜídil v ZátibeĜí správní a
dobroþinný ústav.
Dne 14. Ĝíjna roku 222 byl papež Kalixt I. zabit pĜi
protikĜesĢanské bouĜi. PohĜben byl v Calepodiových katakombách
poblíž ulice Via Aurelia. V 9. století byly jeho ostatky pĜeneseny
do baziliky Santa Maria in Trastevere.
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Úvodní zamyšlení
„Množství moudrých je spásou svČta a rozvážný král je pilíĜem lidu.“
(Kniha Moudrosti 6,24)

AktuálnČ
∗∗∗∗∗∗∗
HODINY NÁBOŽENSTVÍ probíhají každou stĜedu na dČkanství
v Lounech. Mladší žáci zahajují výuku ve 14:00, starší žáci ve 14:50.
Bylo by dobĜe, kdyby rodiþe a kmotĜi více dbali na pravidelnou
docházku dČtí.
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve þtvrtek 7. Ĝíjna 2010 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
SVċCENÍ HUBERTOVY JÍZDY
Tradiþní Hubertova jízda v sobotu 9. Ĝíjna 2010 od 11:00 v OpoþnČ.
∗∗∗∗∗∗∗
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 15. VÝROýÍ ZALOŽENÍ
FLÉTNOVÉHO SOUBORU COLLEGIUM FLAUTINI
V pátek 15. Ĝíjna 2010 od 17:00 v chrámu sv. Mikuláše vystoupí
flétnový soubor pod vedením paní Jany Seþanské a pozvaní hosté.
∗∗∗∗∗∗∗
UPOZORNċNÍ NA ZMċNU ýASU BOHOSLUŽEB
V období od 1. Ĝíjna 2010 do 28. února 2011 zaþínají veþerní
bohoslužby vždy o 1 hodinu dĜíve: v 16:30.
∗∗∗∗∗∗∗
31.10.2010 NEZAPOMEĕTE – OPċT ZMċNA ýASU!
Nutno vþas posunout malou ruþiþku o hodinu zpČt.
∗∗∗∗∗∗∗

PĜehled nedČlních a sváteþních bohoslužeb

Uþící se církev
Téma 28. nedČle v mezidobí: Svátost pomazání nemocných

MČsíc Ĝíjen je zasvČcen PannČ Marii RĤžencové a
modlitbČ rĤžence. Vždy pĤl hodiny pĜede mší svatou
se sejdeme ke spoleþné modlitbČ rĤžence: v úterý,
ve þtvrtek a v pátek od 16:00 a v nedČli od 08:00.

KKC 1499
„Svátostí pomazání nemocných a modlitbou knČží doporuþuje celá
církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehþil a
zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovolnČ pĜidružili ke Kristovu
utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospČšní Božímu lidu.“

03.10.2010

27. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

07.10.2010

PANNA MARIA RģŽENCOVÁ
1. ýTVRTEK V MċSÍCI
Mše svatá v 16:30 v kostele NejsvČtČjší Trojice
a 14. svatých PomocníkĤ.

KKC 1500
Nemoc a utrpení vždy patĜily k nejvážnČjším problémĤm, které
podrobují lidský život zkoušce. V nemoci þlovČk zakouší vlastní
bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám mĤže
dát zahlédnout smrt.

10.10.2010

28. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

10.10.2010

KOSTEL SV. MATOUŠE V DOBROMċěICÍCH
Mše svatá v 10:30.

17.10.2010

29. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

17.10.2010

MŠE SVATÁ V POUTNÍM KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V DOLNÍM ROýOVċ ve 14:30.

24.10.2010

30. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
MISIJNÍ NEDċLE 2010 – SBÍRKA NA MISIE

28.10.2010

SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.
STÁTNÍ SVÁTEK ýR

31.10.2010

31. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

KKC 1501
Nemoc mĤže vést k úzkosti,
k uzavĜení se do sebe, nČkdy
dokonce k zoufalství a
vzpouĜe proti Bohu. MĤže
však také napomáhat þlovČku
k vČtší zralosti, pomoci mu
rozlišit v jeho životČ, co není
podstatné, aby se zamČĜil na
to, co je dĤležité. Velmi þasto
nemoc vyvolává hledání
Boha a návrat k nČmu.
KKC 1509
„Uzdravujte nemocné!“ (Mt 10,8). Církev dostala tento úkol od Pána a
snaží se ho uskuteþĖovat jak péþí, kterou poskytuje nemocným, tak
pĜímluvnou modlitbou, kterou ji doprovází. VČĜí v oživující
pĜítomnost Krista, lékaĜe duší i tČl. Tato pĜítomnost zvláštČ pĤsobí
ve svátostech a zcela mimoĜádnČ v eucharistii, v chlebu, který dává
vČþný život a na jehož spojení s tČlesným zdravím naráží svatý Pavel
v 1. listu Korintským (11,30).
(zdroj Katechismus katolické církve, www.katechismus.cz)

