Svatí papežové, kteĜí nás provázejí
Svatý Lev I. Veliký (kolem r. 400 – 461), 10. listopadu
45. papež katolické církve, uþitel církve
Lev pocházel z Toskánska. Kolem roku 430
za pontifikátu papeže Celestina I. se stal jáhnem
v ěímČ. Regentka Galla Placidia, která v té dobČ
ještČ fakticky vládla Západnímu císaĜství za svého
syna Valentiniana (nastupujícího císaĜe Valentiniana
III.), roku 440 vyslala Lva do Galie, aby tam Ĝešil
napjatý osobní spor. V létČ téhož roku však zemĜel
papež Sixtus III. a po nČm byl ve své nepĜítomnosti
zvolen papežem právČ Lev. Vrátil se do ěíma a
29.záĜí 440 zahájil svĤj pontifikát. Od jeho zaþátku
dĤslednČ vystupoval proti všem bludĤm a
zdĤrazĖoval poslání Ĝímského biskupa jako nástupce apoštola Petra a
význam jeho postavení pro jednotu církve.
Doba, ve které papež Lev I. žil, byla velmi složitá. Opakované
nájezdy barbarĤ, postupné oslabování císaĜské autority na ZápadČ a vleklá
sociální krize pĜimČly Ĝímského biskupa, aby pĜijal dĤležitou roli také
v obþanských a politických záležitostech. Na císaĜském dvoĜe
v Konstantinopoli papež ustanovil svého trvalého papežského vyslance.
Roku 452 se papeži podaĜilo pĜi setkání s hunským náþelníkem Attilou
odvrátit tažení na ěím. O tĜi roky pozdČji pĜi vpádu VandalĤ vedených
králem Geiserichem vyjednal, aby nedošlo k prolévání krve a
k vypálení ěíma. PĜed plenČním byly uchránČny baziliky sv. Petra,
sv. Pavla a sv. Jana, kde se ukrývalo obyvatelstvo.
Lev I. dokázal být lidu a vČĜícím nablízku rovnČž svou pastoraþní
þinností a pĜekrásnými kázáními, kterých se zachovalo témČĜ 100 spolu
s více než 150 dopisy. Lev I. pĜedevším vČĜící uþil chápat kĜesĢanskou
liturgii ne jako vzpomínku na minulé události, ale jako zpĜítomnČní
pĤsobících neviditelných skuteþností. Víra v Ježíše Krista, pravého Boha a
pravého þlovČka, byla potvrzena papežem v dĤležitém vČrouþném textu
adresovaném biskupovi z Konstantinopole, tzv. Tomus a Flaviano, který byl
pĜeþten pĜi koncilu v Chalcedonu. Pontifikát Lva I. trval více než 21 let a byl
bezpochyby jedním z nejdĤležitČjších v dČjinách církve. Po smrti
10.listopadu roku 461 byl papež Lev I. Veliký pohĜben u hrobu svatého
Petra. Roku 1754 byl papežem Benediktem XIV. prohlášen za uþitele církve.
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Úvodní zamyšlení
„U tebe je pramen žití, když ty jsi nám svČtlem, spatĜujeme svČtlo.“
(Žalm 36,10)

AktuálnČ
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve þtvrtek 4. listopadu 2010 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
SBÍRKA NA POJIŠTċNÍ CÍRKEVNÍCH OBJEKTģ pĜi nedČlní
mši svaté 21. listopadu 2010.
∗∗∗∗∗∗∗
POUTNÍ SLAVNOST V OBOěE V KOSTELE SV. KATEěINY
v sobotu 27. listopadu 2010. Slavná bohoslužba zaþíná v 16:00.
Možnost dopravy z Loun autobusem: linka þ.2, zastávka Sokolovna
v 15:04. V OboĜe budete v 15:25.
Odjezd zpČt z Obory: linka þ.1 v 18:10.
∗∗∗∗∗∗∗
Úmysly Apoštolátu modlitby pro listopad 2010
1. Všeobecný úmysl
Aby obČti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpoĜe
kĜesĢanského spoleþenství a v moci našeho zachraĖujícího Boha sílu
k radikální zmČnČ života.
2. Misijní úmysl
Aby se misijní þinnost církví v Latinské Americe v duchu výzvy
svých biskupĤ rozšíĜila na celý kontinent a stala se souþástí
celosvČtového misijního poslání Božího lidu.
3. Národní úmysl
Za stálé pĜekonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúþast
na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratĜí a sester.
∗∗∗∗∗∗∗

PĜehled nedČlních a sváteþních bohoslužeb
01.11. 2010

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.

02.11.2010

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VċRNÉ ZEMěELÉ
Mše svatá ráno v 08:00 a veþer v 16:30
v chrámu sv. Mikuláše.

04.11.2010

1. ýTVRTEK V MċSÍCI
Mše svatá za duše zemĜelých v 16:30
v kostele NejsvČtČjší Trojice a 14. svatých PomocníkĤ.

07.11.2010

32. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
PĜi mši bude udČlena nemocným a seniorĤm
svátost nemocných.

07.11.2010

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

14.11.2010

33. NEDċLE V MEZIDOBÍ
Louny: mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Opoþno: mše svatá v 10:30
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
VinaĜice: mše svatá v 14:00 v kostele sv. Jiljí.

20.11.2010

SLAVNOST POSVċCENÍ KOSTELA
SV. STANISLAVA V MċRUNICÍCH
Slavná bohoslužba zaþíná v 14:00.

21.11.2010

SLAVNOST KRISTA KRÁLE
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

28.11.2010

PRVNÍ NEDċLE ADVENTNÍ
SvČcení adventních vČncĤ, roráty.
Louny: mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Opoþno: mše svatá v 10:30
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
VinaĜice: mše svatá v 14:00 v kostele sv. Jiljí.
ýernþice: mše svatá v 16:00 v kostele sv. VavĜince.

Uþící se církev
Téma 33. nedČle v mezidobí: Práce
513. Jaký význam má práce pro þlovČka?
ýlovČk má povinnost i právo pracovat, a tím spolupracuje s Bohem
StvoĜitelem. Usilovnou a vhodnou prací þlovČk uplatĖuje své pĜirozené
schopnosti, oslavuje dary StvoĜitele a pĜijaté vlohy, zajišĢuje obživu sobČ i
pĜíslušníkĤm své rodiny a slouží lidskému spoleþenství. Mimoto ve spojení
s Boži milostí práce mĤže být prostĜedkem posvČcení a spolupráce s Kristem
na spáse ostatních.
514. Na jaký druh práce má právo každá osoba?
PĜístup k jisté a poctivé práci musí být otevĜen všem, bez nespravedlivé
diskriminace, pĜi respektování práva na svobodnou hospodáĜskou iniciativu
a na spravedlivou mzdu.
515. Jaká je odpovČdnost státu v oblasti práce?
Úkolem státu je: zaruþovat jistotu ohlednČ individuální svobody a
vlastnictví, jakož i stabilní mČnu a výkonné veĜejné služby; kontrolovat a
Ĝídit dodržování lidských práv v hospodáĜské oblasti. Spoleþnost má podle
okolností pomáhat obþanĤm nacházet práci.
516. Jaké povinnosti mají lidé
odpovČdní za vedení podnikĤ?
Lidé odpovČdní za vedení podnikĤ
mají hospodáĜskou a ekologickou
odpovČdnost za své jednání. Jsou
povinni pĜihlížet k dobru lidí a ne
pouze ke zvyšování ziskĤ, i když
ty jsou nutné pro zajištČní investic,
budoucnosti podnikĤ, zamČstnanost
a dobrý chod hospodáĜského
života.
517. Jaké povinnosti mají zamČstnanci?
ZamČstnanci mají svČdomitČ, kompetentnČ a obČtavČ konat svou práci a
pĜípadné spory se snažit Ĝešit dialogem. Uchýlit se k nenásilné stávce je
mravnČ oprávnČné, když se jeví jako nezbytný prostĜedek k dosažení
pĜimČĜeného užitku, s ohledem na spoleþné dobro.
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

Zamyšlení k prvním listopadovým dnĤm
P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.
Slavením svátkĤ a památných dnĤ církev vyjadĜuje a veĜejnČ
vyznává svou víru. Nejinak je tomu se dny, které jsou v naší spoleþnosti,
stále ještČ ovlivnČné staletou kĜesĢanskou kulturou, povšechnČ známé jako
doba vzpomínání na naše drahé zemĜelé, jako þas návštČvy hĜbitovĤ a
zdobení hrobĤ, modlitby, tichého rozjímání o smČĜování lidského
života vĤbec.
Liturgické slavení rozlišuje slavnost Všech svatých, slavenou
1. listopadu, a Vzpomínku na všechny vČrné zemĜelé v následující den. Oba
dny mají víc spoleþného než rozdílného, nicménČ duch liturgie i pĜedþítané
biblické texty nám ukazují velikost Boží milosti a dĤstojnost lidského života
v každém z nich z trochu jiného hlediska.
Den Všech svatých má své koĜeny v památce všech muþedníkĤ,
která se slavila na VýchodČ už ve 4. století v rĤzných dnech liturgického
roku. V ěímČ se prosadil 13. kvČten jako výroþní den zasvČcení pohanského
Pantheonu coby baziliky Panny Marie a všech muþedníkĤ (r. 609 nebo 610).
Dnešní 1. listopad se slavil nejprve v Anglii a Irsku (8. století) a poté se
rozšíĜil i na evropský kontinent.
Raná církev užívala oznaþení "svatí" pro všechny, kdo byli vírou a
kĜtem spojeni s Ježíšem Kristem. Nový životní stav vyžadoval novou etiku
v duchu starozákonní Boží výzvy: "Bućte svatí, neboĢ já, Hospodin, váš
BĤh, jsem svatý" (Lv 19, 2). Takový nárok se klade na celého þlovČka, na
jeho niternost i veĜejný, spoleþenský život. Nelze žít autentický lidský život
bez niterného pĜijetí vyznávaných hodnot. Ale také nemĤžeme mluvit
o plném životČ, pokud mu chybí spoleþenský rozmČr.
PrávČ to vše je obsahem svatosti podle biblického uþení. Apoštol
Pavel vybízí kĜesĢany v Soluni: "Sám BĤh pokoje kéž vás dokonale posvČtí.
AĢ si uchováte ducha neporušeného a duši i tČlo neposkvrnČné pro pĜíchod
našeho Pána Ježíše Krista" (1 Sol 5, 23). Proto svatí v tomto smyslu mají
místo ve veĜejném kĜesĢanském kultu.
Jak nám pĜipomíná oficiální modlitba sváteþního dne: "Jsou pro nás
pĜíkladem a pomáhají nám na cestČ" k Bohu. Nelze v nich spatĜovat ani
Kristovy konkurenty, ani pokušení k modláĜství, ale pomocníky a pĜátele.
V tomto bodČ má katolické uþení ostatnČ velmi blízko víĜe našich starších
bratrĤ. Podle staré židovské tradice je svČt držen pĜítomností alespoĖ tĜiceti
šesti cadíkím, neboli "spravedlivých", v každém pokolení (Babylónský
talmud, San97b,Suk45b). Biblická spravedlnost znamená soulad s Boží vĤlí.

V tomto smyslu i kĜesĢanští svatí jsou spravedliví, protože oni ve své
dobČ a na svém místČ tvoĜili harmonii s Božím plánem ve svČtČ, aby se
nerozpadl vlivem destruktivní þinnosti hĜíchu a zla. KromČ andČlĤ a
pĜímluvcĤ zde na zemi znají židovské knihy také pĜímluvce mezi zemĜelými.
Prorok Jeremiáš se modlí za Jeruzalém a posiluje Judu Makabejského v bitvČ
(2 Mak 15, 14-16).
Titul Všech svatých nese už od 12. století nČkdejší palácová kaple na
Pražském hradČ, vybudovaná v sousedství románského paláce. Petr ParléĜ na
tomto místČ postavil novostavbu koncipovanou v duchu paĜížské Sainte
Chapelle. Karel IV. již pĜedtím pĜi tomto kostele zakládá Kolegiátní kapitulu
(1339), jejímž þleny pak bývali obvykle profesoĜi teologie, a tak je tomu až
dodnes. Po vážném zniþení požárem v roce 1541 byl kostel renesanþnČ a
baroknČ pĜestavČn a v této podobČ slouží dosud. Všichni svatí jsou
zastoupeni tzv. "þeským nebem" na hlavním oltáĜním obraze
V. V. Reinera (1732).
Od roku 1588 se v kostele nacházejí vzácné ostatky sázavského
opata sv. Prokopa. PĜítomnost Všech svatých spolu se sousedící svatovítskou
katedrálou je pro Pražský hrad, mČsto ležící pod ním, i celou þeskou zemi
jako okno smČĜující do þistého, vznešeného a povznášejícího svČta. Každý
rok se odtud nesou Ježíšova slova, která poprvé zaznČla jako zvon na
galilejské hoĜe: "Blahoslavení chudí … blahoslavení tiší … blahoslavení
pronásledovaní pro spravedlnost."
Blahoslavení jsou ti, "kdo mají þisté srdce", protože bez nČho nelze
vidČt Boha. KĜesĢansky realistický pohled na lidský život musí pĜiznat, že
zdaleka ne všichni lidé odcházejí z tohoto svČta do vČþnosti ve stavu þisté
zamilovanosti do Boha. PotĜebují dozrát v lásce. Na této posmrtné oþistné
pouti, která je podle katolické nauky možná, jim mĤžeme pomoci. Ne my
sami, ale ve spojení s Kristem. Proto jsou už od 2. Století dosvČdþeny
modlitby za zemĜelé, které se brzy spojovaly se slavením eucharistie.
Vlastní vznik dnešní Památky všech zemĜelých se pĜipisuje
clunijskému opatovi Odilovi (r. 998). Od 15. stolení se skrze španČlské
dominikány rozšíĜil zvyk slavit v tento den tĜi mše svaté; v roce 1915 ho
papež Benedikt XV. rozšíĜil na celou církev. My, živí, dáváme v tČchto
"dušiþkových" dnech svým blízkým svĤj þas, vzpomínku v srdci, modlitbu.
Ale i oni nás obdarují. V perspektivČ þasné smrti lépe hodnotíme svĤj život a
vážíme odpovČdnČji svá rozhodování. A také slovo evangelia nás snad
nalezne lépe disponované uvČĜit tomu, který slibuje a zve: "Já jsem vzkĜíšení
a život" (Jan 11, 25).
pĜevzato z http://tisk.cirkev.cz/z-domova

