Kardinálové našich dějin (za posledních sto let)
Štěpán kardinál Trochta (1905–1974)
Štěpán Trochta pocházel z valašské vesnice
Francova Lhota. Otec Štěpánovi zemřel, když mu bylo 8 let.
Po první světové válce odešel Štěpán Trochta studovat na
arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kvůli matčině
onemocnění se však musel vrátit domů. Když se matčino
zdraví zlepšilo, odešel Štěpán Trochta v 18 letech do
salesiánského noviciátu v Perose Argentině v Itálii. Spolu
s prvním českým salesiánem P. Ignácem Stuchlým odsud přivedli roku 1927
skupinu mladých mužů do Fryštáku u Zlína, kde založili první salesiánskou
komunitu v Československu. Po vysvěcení na kněze 29. června 1932 působil
Štěpán Trochta postupně v Ostravě, Praze a Pardubicích, kde pomáhal
budovat salesiánské domy. Byl také členem Ústřední junácké rady a
nejvyšším duchovním rádcem českých katolických skautů. Za nacistické
okupace byl od května 1942 až do konce války vězněn v koncentračních
táborech Terezín, Mauthausen a Dachau.
27. září 1947 jej papež Pius XII. jmenoval biskupem litoměřickým a
16. listopadu 1947 byl v Praze vysvěcen. Po komunistickém převratu vedl
biskup Trochta jednání mezi Církví a státem. Přes maximální možné ústupky
ze strany Církve však nebylo dosaženo shody. Biskup Trochta byl
internován ve své litoměřické rezidenci a v letech 1953–1960 vězněn. I když
mu bylo roku 1968 dovoleno znovu vykonávat biskupský úřad, útlak ze
strany státu byl po roce 1970 obnoven. Papež Pavel VI. jmenoval Štěpána
Trochtu 28. dubna 1969 kardinálem „in pectore“ – „v srdci“; jeho jmenování
bylo zveřejněno až roku 1973. To už se Trochtův zdravotní stav zhoršoval a
počátkem následujícího roku musel podstoupit operaci. Zemřel 6. dubna
1974 krátce po návratu z nemocnice, oslaben nemocí a vyčerpávajícím
rozhovorem s opilým krajským církevním tajemníkem.
Státní úřady kladly překážky v přípravách i v účasti na kardinálově
pohřbu, odmítly například vstup do země polskému primasovi kardinálu
Wyszyńskému. Krakovský arcibiskup Karol Wojtyła, budoucí papež Jan
Pavel II., během posledního rozloučení porušil zákaz úřadů a pronesl nad
rakví krátký proslov, v němž kardinála Trochtu označil za mučedníka.
V současnosti probíhá příprava diecézní fáze beatifikačního procesu.
(Zdroje:http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tri-mucednici-jsou-kandidaty-na-blahorecenia-svatoreceni-v-plzenske-a-litomericke-diecezi, www.sdb.cz)
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Úvodní zamyšlení
„Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy
dobrota, spravedlnost a pravda;“
Efezským 5, 9

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗
ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme
farníky každý pátek na pobožnost k Božskému Srdci Páně.
∗∗∗∗∗∗∗
1. ČERVEN 2012 – NOC KOSTELŮ
V naší farnosti budou otevřeny tyto kostely:
• Cítoliby, kostel sv. Jakuba Staršího (19:00 – 20:30)
• Černčice, kostel sv. Vavřince (18:00 – 21:00)
• Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků (18:00 – 22:00)
• Louny, chrám sv. Mikuláše (18:30 – 22:30)
Ve 22:30 vyjde tichý průvod od chrámu sv. Mikuláše přes střed města ke
kostelu CČSH; na cestě bude několik zastavení s prosbami za mravní a
duchovní obrodu naší společnosti.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 7. června 2012 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V pátek 15. června od 21:00 zve duchovní správa do Chrámu svatého
Mikuláše v Lounech. Bude uvedena dramatizace o posledních hodinách
života lidického kněze Josefa Šternberky, který v červnu 1942 dobrovolně
zemřel se svými farníky.
∗∗∗∗∗∗∗
Tip pro dovolenou. Míříte-li do Královéhradeckého kraje, navštivte také
město Broumov a Broumovský klášter, více viz www.klaster-broumov.cz.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
3. 6. 2012

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Mši svatou bude doprovázet lounský Chrámový sbor.
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30.

7. 6. 2012

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

10. 6. 2012

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Slavnostní průvod k oltáři a požehnání městu. Mši svatou bude
doprovázet lounský Chrámový sbor. Prosíme rodiče, aby vypravili
družičky k této slavnosti.

15. 6. 2012

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Zpívané litanie.

17. 6. 2012

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

23. 6. 2012

SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

24. 6. 2012

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Sbírka na podporu bohoslovců.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.

Učící se církev
Téma slavnosti Nejsvětější Trojice: Dílo Nejsvětější Trojice je v liturgii
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli
ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a
promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za
učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a
učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce světa.“
(Matouš 28, 16–20)
221. Jakým způsobem je Otec zdrojem a cílem liturgie?
Otec nás v liturgii zahrnuje svým požehnáním ve vtěleném Synu, který pro
nás zemřel a vstal z mrtvých, a vylévá do našich srdcí Ducha Svatého.
Zároveň církev velebí Otce klaněním, chválou a
díkůvzdáním a naléhavě prosí o dar jeho Syna a
Ducha Svatého.
222. Jak v liturgii církve působí Kristus?
Kristus v liturgii církve naznačuje a uskutečňuje
především své velikonoční tajemství. Sesláním
Ducha Svatého udělil apoštolům a jejich
nástupcům moc uskutečňovat dílo spásy
eucharistickou obětí a svátostmi, v nichž on sám
působí sdělováním své milosti věřícím celého
světa a všech dob.
223. Jak v liturgii církve působí Duch Svatý?
V liturgii se uskutečňuje nejtěsnější spolupráce Ducha Svatého a církve.
Duch Svatý připravuje církev na setkání s jejím Pánem; připomíná Krista a
představuje ho víře shromáždění; zpřítomňuje a obnovuje Kristovo
tajemství; spojuje církev s životem a posláním Krista a přispívá, aby dar
společenství přinášel v církvi plody.

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
29. 6. 2012

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Zpívané litanie a svátostné požehnání.

(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN)

