Kardinálové našich dějin (za posledních sto let)
Josef kardinál Beran (1888–1969)
Josef Beran se narodil v Plzni, kde také
vystudoval gymnázium. Studia teologie absolvoval
v Římě. Zde byl roku 1911 vysvěcen na kněze a
následující rok získal doktorát teologie. Po návratu
z Říma sloužil Josef Beran jako kaplan a po několika
letech se stal ředitelem katolického Dívčího
učitelského ústavu svaté Anny v Praze, kde působil
až do roku 1928. Potom učil pastorální teologii na
Teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a roku 1932 se stal rektorem
pražského arcibiskupského kněžského semináře. V roce 1942 byl zatčen,
deportován do Terezína a následně do koncentračního tábora Dachau, kde
byl vězněn až do konce 2. světové války.
Dne 8. prosince 1946 byl Josef Beran vysvěcen na 33. pražského
arcibiskupa. Po komunistickém převratu se razantně postavil proti pokusu
odtrhnout českou katolickou církev od papeže. Jeho kázání na slavnosti
Božího Těla roku 1949 však přerušili najatí provokatéři. Arcibiskup byl
internován a zcela izolován od veřejnosti. Po „domácím vězení“ v pražském
arcibiskupském paláci v letech 1949–1951 byl Josef Beran postupně
převážen na nejrůznější místa. Až roku 1963 byl propuštěn na amnestii,
dostal však přísný zákaz pobytu v Praze.
Dne 22. února 1965 byl Josef Beran jmenován kardinálem a v Římě
se zúčastnil závěru II. vatikánského koncilu. Pronesl zde projev
o svobodě svědomí. Podmínkou odchodu do Říma byl ovšem jeho závazek,
že se vzdá řízení pražské arcidiecéze a již se nevrátí do Československa.
Zbytek svého života prožil Josef kardinál Beran v Římě. Založil v Římě
České náboženské středisko Velehrad, navštěvoval krajany v Evropě i
v USA a pro styk s vlastí využíval vatikánský rozhlas. V letech 1968–1969,
kdy se znovu zvažovala možnost jeho návratu do Prahy, těžce onemocněl a
17. května 1969 zemřel. Nový československý režim již ani nedovolil převoz
jeho rakve do vlasti. Na přímý pokyn papeže Pavla VI. byl Josef kardinál
Beran pohřben mezi papeži v podzemí svatopetrské baziliky, nedaleko hrobu
svatého Petra. Dne 2. dubna 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.
(Zdroj: http://www.apha.cz)
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Úvodní zamyšlení
„My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý,
kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“
(Skutky apoštolů 5, 32)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají
v měsíci květnu vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek po mši svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 3. května 2012 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 5. května 2012 od 17:00 zve duchovní správa do Chrámu svatého
Mikuláše v Lounech na koncert profesionálního souboru Musica Organum,
který interpretuje hudbu 17. a 18. století. Vystoupí Kateřina Jurášková –
soprán, Petr Jurášek – trubka a Jiří Šon – varhany.
∗∗∗∗∗∗∗
V úterý 8. května 2012 od 15:00 si Vás dovolují pozvat Římskokatolická
farnost – děkanství Louny ve spolupráci s obcí Opočno na děkovný koncert
do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opočně u příležitosti slavnostního
vysvěcení opravených varhan. Vystoupí Josef Hroch – varhany, Petr Strakoš
– baskřídlovka, Eliška Hrochová – zpěv.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 13. května 2012 oslavíme Den matek, neboť svátek matek se
u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být
oceněním jejich odvahy a oběti mateřství.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 27. května 2012 při slavnosti Seslání Ducha svatého bude při mši
svaté udělovat svátost biřmování J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.
Slavnou bohoslužbu doprovodí lounský Chrámový sbor.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. 5. 2012

3. 5. 2012

6. 5. 2012

SVÁTEK SV. JOSEFA DĚLNÍKA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Po mši svaté první májová pobožnost.
1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích - Mše svatá v 10:30.

8. 5. 2012

13. 5. 2012

PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
MŠE SVATÁ ZA MÍR A BLAHO NAŠÍ VLASTI
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

17. 5. 2012

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.

20. 5. 2012

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Sbírka je určena na podporu křesťanské televize Noe.

26. 5. 2012

SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích
– Mše svatá ve 14:00.

27. 5. 2012

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.

30. 5. 2012

SVÁTEK SVATÉ ZDISLAVY,
PATRONKY LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.

31. 5. 2012

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Po mši svaté poslední májová pobožnost.

Učící se církev
Téma slavnosti Seslání Ducha svatého: Služba biskupa
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám
vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu
odpuštěny nejsou.“ (Jan 20, 21–23)
183. Jaký úkol má biskupský sbor?
Biskupský sbor, ve společenství s papežem a nikdy bez něho, také vykonává
v církvi nejvyšší a plnou pravomoc.
184. Jak biskupové vykonávají své učitelské poslání?
Biskupové ve společenství s papežem mají povinnost všem věrně a
s autoritou hlásat evangelium jako autentičtí svědkové apoštolské víry,
vybavení autoritou Krista. Pod vedením živého učitelského úřadu církve
Boží lid skrze nadpřirozený smysl víry neomylně lne k víře.
186. Jak biskupové vykonávají svůj úkol posvěcovat?
Biskupové, jako správci Kristovy milosti, posvěcují církev službou slova,
udílením svátostí, zvláště eucharistie, a také svou modlitbou, svým
příkladem a svou prací.
187. Jak biskupové vykonávají svůj úkol řídit?
Každý biskup, jako člen biskupského sboru, se podílí na péči
o všechny místní církve a celou církev společně s ostatními biskupy ve
spojení s papežem. Biskup, jemuž je svěřena místní církev, ji řídí autoritou
posvátné moci, vlastní, řádnou a bezprostřední, vykonávanou jménem
Krista, dobrého Pastýře, ve společenství s celou církví a pod vedením
Petrova nástupce.
(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

