Svatí, kteří nás provázejí
Svatý Petr Damiani (1007 – 1072), 21. února
mnich, biskup, kardinál a učitel církve
Petr Damiani se narodil v Ravenně
v početné chudé rodině. Velice brzo osiřel a prožil
strastiplné dětství. V mládí ho vychovávala sestra
Roselinda a starší bratr Damiani, který mu také
umožnil studovat ve Faenze a Parmě. Jeho jméno si
Petr z vděčnosti přidal ke svému. Po návratu
do Ravenny se věnoval povolání advokáta a učitele
se skvělými výsledky. Kromě výborné znalosti
práva si osvojil také vybroušený styl psaní a díky
své znalosti velkých latinských klasiků se stal jedním z velkých spisovatelů
latinského středověku. Světský život ho však přestával uspokojovat.
V osmadvaceti letech vstoupil do kláštera eremitů (poustevníků) ve Fonte
Avellana u Gubbia a brzy se stal vzorem svým přísným životem i poučnými
výklady Bible. Jeho první kniha byla o svatém Romualdovi. Mniši ho
posléze zvolili převorem a Petr velmi přispěl k prohloubení řeholního
života. Byl také vytříbeným teologem a rozvinul hlubokou teologii církve
jakožto společenství.
Roku 1057 s velkou bolestí opustil Petr Damiani klášter a přijal, byť
nerad, jmenování kardinálem a biskupem v Ostii, aby začal spolupracovat
s papežem na reformě katolické církve. Bylo to v době, kdy církev prožívala
hlubokou krizi při rozdělení na východní a západní. Po svém jmenování
kardinálem se zaměřoval na církevní reformu především v oblastech diecézního kléru, mnišského života a vztahů církve a státu. Roku 1059 se zúčastnil
římské synody a jako zástupce římské kurie řešil situaci v Miláně, kde bujelo
svatokupectví a vládly neshody v plnění závěrů synody. V Cluny urovnával
spor mezi klášterem a sousedním biskupem. V Roce 1067 si Petr vyžádal,
aby se směl vrátit do Fonte Avellana, ale i potom konal časté cesty jako
papežský legát. Roku 1069 putoval do Frankfurtu, aby zabránil rozvodu
Jindřicha IV. a Berty Savojské, roku 1071 se účastnil znovuvysvěcení
přestavěného opatského chrámu v Monte Cassinu a počátkem roku 1072
opět putoval do Ravenny, aby vyjednal smír s místním arcibiskupem, který
podporoval vzdoropapeže. Během zpáteční cesty však náhle onemocněl
a zemřel v benediktinském klášteře ve Faenze. Papež Lev XII. vyhlásil roku
1828 Petra Damiani za učitele církve.
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Úvodní zamyšlení
„Já jsem přišel na svět jako světlo,
aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“

Jan 12,46

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗

MALÁ POUŤ K SVATÉMU BLAŽEJI:
ve čtvrtek 3. února se můžete zúčastnit malé
pouti k jednomu ze 14. pomocníků,
sv. Blažeji. Mše svatá bude od 16:30
v kostele Nejsvětější Trojice a 14. svatých
Pomocníků. Po mši svaté udělí kněz
Svatoblažejské požehnání.
∗∗∗∗∗∗∗
SETKANÍ FARNÍ RADY: proběhne
ve čtvrtek 3. února 2011 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: v neděli
27. února 2011 se ve všech katolických
kostelích uskuteční sbírka Svatopetrský
haléř. Je to příspěvek věřících papeži jakožto nástupci svatého Petra, aby
byl schopen rychle přispět na akutní potřeby církve ve světě.
∗∗∗∗∗∗∗
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ÚNOR 2011
Všeobecný úmysl – Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a
aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti.
Misijní úmysl – Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti.
Národní úmysl – Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme
byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

Učící se církev

30.01.2011

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

Téma 5. neděle v mezidobí: Skutky milosrdenství

02.02.2011

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech:
mše svatá v 08:00 a 16:30.
Svěcení svící „hromniček“.

03.02.2011

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE
Kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků:
mše svatá v 16:30.
Po mši kněz udělí Svatoblažejské požehnání.

06.02.2011

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Po mši kněz udělí Svatoblažejské požehnání.

13.02.2011

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30.
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích: mše svatá v 10:30.
Možno si také prohlédnout restaurované gotické fresky.

20.02.2011

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

26.02.2011

SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích: mše svatá v 14:00.

27.02.2011

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

2447 Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému
bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit,
těšit, posilovat – to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako
odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad,
že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo
nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme
zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno
z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti,
který se líbí Bohu.
2448 Ve svých rozmanitých
formách – hmotná bída,
nespravedlivý útlak, tělesné
a duševní nemoci a konečně
smrt – je lidská bída zřejmým znamením vrozeného
stavu slabosti, v němž se
člověk nachází po prvotním
hříchu, a potřeby spásy.
Právě proto přitáhla soucit
Krista Spasitele, který ji
chtěl vzít na sebe a ztotožnit
se s nejmenšími mezi bratry. „A také proto jsou utlačovaní předmětem
přednostní lásky církve, která od počátku navzdory nevěrnosti mnoha
svých členů nepřestávala usilovat o to, aby jim ulehčila, aby je bránila
a osvobodila. Dělala to nesčetnými dobročinnými díly, která budou
vždy a všude nezbytná.“

(zdroj Katechismus katolické církve, KN)

