Svatí, kteří nás provázejí
Svatý František Xaver Maria Bianchi (1743 – 1815), 31. ledna
kněz kongregace barnabitů, C.R.S.P. (Clericorum Regularium
S. Pauli), mystik
František Xaver Bianchi se narodil
v Arpinu u Neapole. V roce 1767 byl vysvěcen na kněze. Po dlouhou dobu žil
v Neapoli, kde vyučoval matematiku, filosofii
a teologii v seminářích kongregace barnabitů
(název byl odvozen od jejich prvního sídla
v Miláně u chrámu sv. Barnabáše). Pro jeho
učenost a hlubokou víru jej generální představený pozval na společnou vizitaci škol
kongregace v Lombardii, Piemontu, Ligurii a
Emilií-Romagne (jediná v Čechách byla kolej
barnabitů při kostele sv. Benedikta v Praze na Hradčanském náměstí).
Když na konci 18. století obsadil Napoleon Neapolské
království a stoupal k moci nad Evropou, František Xaver Bianchi
prorokoval jeho jistý pád. Tou dobou sílilo proticírkevní ovzduší,
vydávaly se zákony proti církvi a šířilo se pohrdání kontemplativními
osobami. František Xaver Bianchi dál věrně a každodenně zachovával
řeholi a za kontemplativního se veřejně prohlašoval. Současně se vrhal
do neúnavné činnosti proti chudobě, podvýživě a chorobám, jež
sužovaly Neapol. Kam přišel, ubývalo utrpení, neboť s sebou přinášel
léky a jídlo, léčil rány a nemoci, žehnal a těšil slovem. Byl nazýván
„apoštolem Neapole“.
Nakonec i na něho dolehlo tělesného utrpení. Po třináct let žil
prakticky bez možnosti pohybu, jeho nohy byly pokryté ranami.
Přesto dále sloužil mše, přijímal bližní, naslouchal jim, zpovídal,
rozdával odvahu a radost. Trpěl a přitom byl radostným až do své
smrti. Blahořečen byl František Xaver Bianchi roku 1893 papežem
Lvem XIII., za svatého ho prohlásil papež Pius XII. roku 1951. Jeho
hrob se nachází v neapolském kostele Panny Marie di Caravaggio.
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Úvodní zamyšlení
„Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin
je skála věků.“
Iz 26,4

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: dobročinná akce Tříkrálová sbírka
se v celostátním měřítku uskuteční v období od 1. do 16. ledna 2011
již pojedenácté. Mimo farní sbírky dne 9. ledna lze přispět také
prostřednictvím darovací SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo:
87 777 nebo bankovním převodem,
případně poštovní poukázkou na
konto: 66008822/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol: 777,
konstantní symbol: 558, specifický
symbol: jakékoli číslo např. vaše
rodné (není podmínkou) nebo IČ
(pokud dar odesíláte za organizaci).
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY: ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
KONCERT ZUŠ LOUNY V CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE:
v pátek 7. ledna od 18:00 zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání spojených pěveckých souborů Harmonie, Kvítek, Chrámový
sbor Louny a sbor ZUŠ. Hudební doprovod Komorní orchestr ZUŠ
Louny s dirigentem Jaromírem Laksou. Sólisté: Kateřina Štolová,
Renata Friedlová, Miroslav Sochr a Jiří Kurka.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

Učící se církev

01.01. 2011

Téma 2. neděle v mezidobí: Na cestě k Bohu

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 09:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově:
poutní mše svatá v 10:30. Prosby o Boží požehnání
a pomoc do nového roku.

02.01.2011

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Vánoční bohoslužbu doprovodí zpěv koled.

06.01.2011

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové)
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:00
a 16:30, při které kněz posvětí křídu, kadidlo, vodu a
zlaté předměty.

07.01.2011

PÁTEČNÍ RANNÍ MŠE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá
výjimečně ráno v 09:00.

09.01.2011

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Vánoční bohoslužbu doprovodí zpěv koled.

16.01.2011

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.

Proč je v člověku touha po Bohu?
Sám Bůh, jenž stvořil člověka k svému obrazu, vepsal do lidského
srdce touhu po Bohu. I když člověk často tuto touhu nebere
na vědomí, Bůh ho nepřestává přitahovat k sobě, chce, aby člověk žil
a nacházel v něm plnost pravdy a štěstí, po nichž neustále touží. Člověk je tedy svou přirozeností i svým povoláním náboženská bytost
schopná vstoupit do společenství s Bohem. Toto hluboké životní
spojení s Bohem je základem důstojnosti člověka.
Jak lze poznat Boha pouhým světlem rozumu?
Když člověk uvažuje o stvoření, to je o světě a lidské osobě, může
pouhým rozumem s jistotou poznat Boha jako původce a cíl vesmíru a
jako svrchované dobro, pravdu a nekonečnou krásu.
Stačí pouhé světlo rozumu k poznání tajemství Boha?
Člověk při poznávání Boha pouhým světlem rozumu naráží na mnoho
obtíží. Kromě toho nemůže sám poznat skrytá Boží tajemství. Proto
Bůh chtěl osvítit člověka svým zjevením nejen v tom, co převyšuje
lidské chápání, ale i v náboženských a mravních pravdách, které samy
o sobě jsou dostupné rozumu, aby je všichni lidé mohli poznávat
bez potíží, s pevnou jistotou a bez přimíšení omylu.

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích: mše svatá v 10:30.
Možno si také prohlédnout restaurované gotické fresky.

23.01.2011
29.01.2011

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích: mše svatá ve 14:00.

Prosby o požehnání pro obec a okolí do nového roku.
30.01.2011

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.

(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

