Papežové, kteří nás provázejí
Blahoslavený Urban V. (kolem r. 1310 – 1370), 19. prosince
Papež Urban V., vlastním jménem Vilém de
Grimoard, se narodil v šlechtické rodině na hradě
de Grizac na jihovýchodě Francie. Byl velmi nadaný,
studoval v Montpellier a v Toulouse a získal doktorát
z církevního i občanského práva. Na kněze byl vysvěcen asi roku 1342 v klášteře benediktinů
v Chiracu. V roce 1352 se stal opatem kláštera SaintGermain-d'Auxerre a roku 1361 opatem kláštera sv.
Viktora v Marseille. Po smrti Inocence VI. byl
28. 10. 1362 zvolen papežem a přijal jméno Urban V.
Snažil se, aby papežský dvůr, který v té době sídlil
v Avignonu, byl vzorem křesťanského života; pečoval o řádnou činnost
kurie a spravedlivé obsazování obročí. Proslul svou štědrostí, když ze svých
příjmů podporoval studenty na francouzských univerzitách.
Vedle starosti o křižáckou výpravu se papež od roku 1364 snažil
sjednotit italská města na obranu proti žoldnéřským bandám, které řádily
v Itálii i ve Francii. V květnu 1365 pobýval v Avignonu císař Karel IV. Jeho
přičiněním jmenoval Urban V. pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
stálým papežským legátem nejen českých diecézí ale i pro biskupství řezenské, bamberské a míšenské. Urban V. se také zastal Jana Milíče
z Kroměříže, kterého chtěli jeho odpůrci odsoudit jako kacíře. Papež jednal
s Karlem IV. i o svém úmyslu přesídlit do Říma, jak jej k tomu dopisy nabádala Brigita Švédská a Petrarca. Francouzský král, kardinálové a dvořané jej
od takového úmyslu však naopak odrazovali. Přesto roku 1367 papež město
Avignon opustil a vydal se přes Marseille do Itálie, aby po více než 60 letech
přesídlil papežský stolec do Říma.
Ihned zahájil opravy vyhořelého Lateránského paláce a dalších poničených kostelů. V roce 1369, kdy hrozila další válka mezi Francií a Anglií,
byl papež vyzýván, aby odjel do Francie zabránit konfliktu. Obyvatelé Říma
ho však žádali, aby zůstal. Před návratem do Francie ho varovala i Brigita
Švédská. Přesto se Urban V. vrátil a zahájil jednání o míru. Brzy však těžce
onemocněl a v Avignonu zemřel. Roku 1870 ho papež Pius IX. prohlásil za
blahoslaveného. Jeho ostatky se nacházejí v opatství sv. Viktora v Marseille.
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Úvodní zamyšlení
„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce,
dokud nespočine v Tobě!“
(sv. Augustin, Vyznání, 1,1)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY: ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. VAVŘINCE: v sobotu
4. prosince 2010 od 16:30 zazní adventní zpěvy v podání Kateřiny
Štolové a Miroslava Sochra. Na harmonium je doprovodí Martina
Podaná. Budou také posvěceny adventní věnce, které si přinesete. Zve
Duchovní správa a Obecní úřad Černčice.
∗∗∗∗∗∗∗
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, patrona lounského chrámu, budeme slavit v neděli 5. prosince 2010 od 9:00
za přítomnosti litoměřického probošta R. D. Karla Havelky.
∗∗∗∗∗∗∗
UPOZORNĚNÍ VŠEM DĚTEM: v neděli 5. prosince 2010 po mši
svaté přijde Mikuláš.
∗∗∗∗∗∗∗
CHYSTÁNÍ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE NA VÁNOCE: zveme
všechny zdatné farníky na neděli 19. prosince odpoledne.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled vánočních bohoslužeb

Přehled adventních bohoslužeb
02.12.2010

1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
Mše svatá v 16:30
v kostele Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků.

24.12.2010

PRVNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
v 15:00 v kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech.

05.12.2010

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE
Mše svatá v 09:00 v chrámu sv. Mikuláše
za přítomnosti litoměřického probošta
R. D. Karla Havelky.

24.12.2010

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
v 16:00 v kostele sv. Vavřince v Černicích.

24.12.2010

VÁNOČNÍ VIGILIE
ve 20:30 v chrámu sv. Mikuláše.

08.12.2010

SLAVNOST PANNY MARIE IMMACULATY
Mše svatá v 08:00 a 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.

24.12.2010

PŮLNOČNÍ MŠE
ve 22:30 v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích.

12.12.2010

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

25.12.2010

19.12.2010

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Slavnou bohoslužbu doprovodí Chrámový sbor.

26.12.2010
24.12.2010

ŠTĚDRÝ DEN
Poslední adventní mše svatá
v 8:00 v chrámu sv. Mikuláše.

SVÁTEK SVATÉ RODINY / SV. ŠTĚPÁNA
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Liturgie obnovy manželského slibu.

27.12.2010

SVÁTEK SV. JANA APOŠTOLA
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Posvěcení svatojánského vína.

28.12.2010

SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK BETLÉMSKÝCH
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.

31.12.2010

SV. SILVESTR
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše.
Slavnou bohoslužbu doprovodí Chrámový sbor. Zazní dílo
J. J. Ryby Česká mše vánoční „Hej Mistře“.

01.01.2011

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Mše svatá v 09:00 v chrámu sv. Mikuláše.

Učící se církev
Téma 4. neděle adventní: Ježíš Kristus – Bůh a člověk v jedné osobě

Téma při svátku sv. Štěpána: Postavení církve v moderním světě

89. Jak církev vyjadřuje tajemství vtělení?
Církev učí, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk s dvojí přirozeností,
božskou a lidskou, které nejsou smíšeny, nýbrž spojeny v osobě Slova. Proto
všechno v Ježíšově lidství – zázraky, utrpení, smrt – musí být přičítáno jeho
božské osobě, která jedná skrze přijatou lidskou přirozenost.

402. Jaký je vztah mezi osobou a společností?
Počátkem, nositelem a cílem všech společenských institucí je a musí být
lidská osoba. Některá společenství, jako rodina a občanská společnost, jsou
pro člověka nutná. Přínosná jsou i další sdružení, jak v rámci místních politických společenství, tak na mezinárodní úrovni, pokud respektují zásadu
subsidiarity.

90. Měl vtělený Boží Syn duši s lidským poznáním?
Boží Syn přijal tělo oživené lidskou rozumovou duší. Svým lidským rozumem se Ježíš naučil mnoha věcem na základě zkušenosti. Avšak i jako člověk měl Boží Syn důvěrné a bezprostřední poznání Boha, svého Otce. Pronikal stejně do skrytých myšlenek lidí a plně poznával věčné záměry, které
přišel zjevit.
91. Jak spolupracují dvě vůle vtěleného Slova?
Ježíš má vůli božskou i vůli lidskou. Za svého pozemského života Boží Syn
lidsky chtěl všechno, o čem pro naši spásu božsky rozhodl s Otcem a Duchem Svatým. Kristova lidská vůle bez odporu a zdráhání koná božskou
vůli, nebo lépe, je jí podřízena.
92. Měl Kristus pravé lidské tělo?

Kristus vzal na sebe pravé lidské tělo,
v němž se neviditelný Bůh stal
viditelným. Z tohoto důvodu může být
Kristus zobrazován a uctíván na
posvátných obrazech.
93. Co představuje Ježíšovo Srdce?
Ježíš nás znal a miloval lidským
srdcem. Jeho božské Srdce, probodené
pro naši spásu, je symbolem
nekonečné lásky, jíž miluje Otce i
každého člověka.

403. Co znamená zásada subsidiarity?
Podle zásady subsidiarity nadřízená společnost nesmí přebírat úkol, který
přísluší společnosti podřízené, nemá zasahovat do jejích pravomocí, ale spíše
pomáhat v případě potřeby.
404. Jaké jsou další předpoklady pravého lidského soužití?
Pravé lidské soužití vyžaduje, aby se respektovala spravedlnost a správná
stupnice hodnot, která staví vnitřní a duchovní stránky nad hmotné a pudové.
Zvláště tam, kde hřích rozvrací společenské poměry, je třeba vyzývat
k obrácení srdcí a k přijetí Boží milosti, aby bylo dosaženo společenských
změn, které by skutečně sloužily každé osobě a celé osobě. Láska, jež vyžaduje spravedlivé jednání a uschopňuje k němu, je největším sociálním přikázáním.
408. Co zahrnuje
společné dobro?
Společné dobro zahrnuje:
respektování a rozvoj
základních práv osoby;
rozvoj duchovních a časných dober osob i společnosti; mír a bezpečnost
všech.

(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

Advent aneb Svět konzumu neumí čekat
Mons. Aleš Opatrný
Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí vánoční dárky,
dlouho před Vánoci se začnou ozývat koledy a my, křesťané, pokud vnímáme a žijeme liturgii, začneme brblat. Případně snadno a rychle odsuzovat
komercionalizaci Vánoc a nedostatek duchovního obsahu v jejich prožívání.
Budeme to dělat možná oprávněně, ale neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář
tomuto „vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná už před adventem, také
něco pochopit.
Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, nakupujícím jejich shánění mnoha dárků a zastavme se trochu u adventu. Známe jeho
křesťanskou náplň – není to pouhé těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V adventu liturgie připomíná očekávání mesiáše před tím, než přišel,
a prožívá očekávání mesiáše – Ježíše, který přijde podruhé, na konci časů.
Může to vypadat jako očekávání vzdálené v minulosti i vzdálené směrem do
budoucnosti, tedy vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a
v nedatovatelné budoucnosti má svůj hluboký důvod. Tím důvodem je naděje. A tato naděje stojí na Božím slibu. Bůh slíbil, že pošle mesiáše, a to se
skutečně stalo. Naděje se naplnila všem těm, kdo v Ježíši slíbeného mesiáše
rozpoznali. Ježíš řekl, že znovu přijde, a my máme naději, že tento příchod
završí dějiny a ukončí působení zla.
Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít
co nejvíc, opatřit si to, co ještě nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání,
může být projevem chybějící naděje v životě lidí. Je to někdy pokus „zakrýt
si oči a zacpat uši“ nakupovanými a konzumovanými věcmi, protože člověk
nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti. Křesťanská naděje
není laciným optimistickým přesvědčením, že „bude líp“. Je to naděje v Boží
věrnost, tedy v naplňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním „spotřebáků“ bychom sotva komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží věrnost – a to
nejen v adventu – může představovat službu našim bližním. Někteří totiž
naši naději v našem životním postoji rozpoznají. A to je obohatí mnohem
víc, než kdyby poslouchali naše odsuzování nákupních horeček.
(zdroj www.pastorace.cz)

Portugalská legenda, která jednoduše vysvětluje:
proč se Bůh stal člověkem
Mogo byl dobrý člověk. Měl rodinu, hleděl pomáhat bližním a v obchodních záležitostech si počínal čestně. Byl však nevěřící. Nechápal, že lidé
jsou tak prostoduší a věří, že Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim poskytl
útěchu. Protože měl své zásady, nebál se říkat všem, že Vánoce vycházejí
z nějakého divného příběhu o Bohu, který se prý stal člověkem…
Když rodina odešla do kostela, Mogo usedl na svou oblíbenou židli,
rozdělal oheň v krbu a pustil se do četby novin. Brzy ho však vyrušil úder za
oknem, pak následoval další. Mogo v domnění, že se někdo baví sněhovými
koulemi, přes sebe přehodil kabát a vyšel ven. Jakmile otevřel dveře, uviděl
hejno ptáků, kteří se ztratili v bouři a teď se ve sněhu chvěli zimou. Když
zpozorovali osvětlený dům, snažili se vniknout dovnitř, ale jak narazili na
okenní tabuli, pohmoždili si křídla, takže nemohli létat. „Přece ta stvoření
nenechám tam venku,“ ozvalo se Mongovo dobré srdce. „Jak jim ale pomoci?“ Zamířil k vratům garáže, otevřel je a rozsvítil. A však ptáci se nepohnuli. „Mají asi strach,“ řekl si Mogo. Vrátil se do domu, sebral pár kousků
chleba a drobky vyznačil cestičku až k osvětlené garáži. Ale bez výsledku.
Mogo rozevřel náruč, pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a tam některého jemně postrčil, ale ptáci byli ještě neklidnější, začali se zmítat a
bezhlavě pobíhat po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu trošku sil, která jim
ještě zbyla.
Mogo už nevěděl, co má dělat. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“
řekl nahlas. „Což nechápete, že ke mně můžete mít důvěru?“ A zoufale a
znechuceně zvolal: „Kdybych se teď mohl jen na několik málo okamžiků
proměnit v ptáka, pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!“ V tu chvíli zazněl kostelní zvon. Jeden z ptáků se proměnil v anděla a zeptal se Moga:
„Teď už chápeš, proč se Bůh musel stát člověkem?“ A Mogo, v očích slzy,
poklekl ve sněhu a odvětil: „Odpusť mi, Bože, že jsem nevěřil v tvoji lásku.
Teď už chápu, že důvěřovat můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí totéž co my.“

(zdroj http://kapky.eu)

