Sv. Jan Nepomucký a František Štědrý
Jaroslav Havrlant

Když jsme minule mluvili o sv. Janu Nepomuckém, může být
zajímavé připomenout práci jednoho lounského historika, který přispěl
k řešení otázky o historičnosti osoby světce. Sto let po mučednické
smrti Jana Nepomuckého zapsal Jan z Krumlova omylem rok 1383
jako datum úmrtí a jeho údaj převzal do Kroniky české také Václav
Hájek z Libočan. Ke správnému roku 1393 Hájek uvedl „dalšího“,
rovněž utopeného doktora Jana z Pomuku, aniž by tušil, že se jedná
o jednu a tutéž osobu. V 19. století tyto nesrovnalosti vedly ke sporům
mezi historiky a z protikatolických kruhů zaznívaly zlé výtky, že
církev prý svatořečila vymyšlenou postavu.
Slavětínský farář František Štědrý se již
jako perucký kaplan začal pilně zabývat dějinami,
zejména historií farností v lounském okrese.
Od roku 1901 pak sbíral materiál ke kritickému
životopisu svatého Jana Nepomuckého, českého
mučedníka zpovědního tajemství. Po pěti letech
vyšla jeho Obrana sv. Jana Nepomuckého
a v další publikaci z roku 1917 k údajům o světci
přidal dějiny kláštera a města Nepomuku.
František Štědrý se bod po bodu snažil vyvracet námitky, které byly
v té době kladeny proti kultu sv. Jana Nepomuckého. Zabýval se nejen
otázkou roku jeho smrti, ale také kanonizační bulou, zda byl
Nepomucký Čechem nebo Němcem, jestli byl mnohoobročníkem
nebo zda byl skutečně mučedníkem zpovědního tajemství. Argumenty
Františka Štědrého se vždy opíraly o důkladné studium pramenů
a slavětínský farář tak
nemalou měrou přispěl
k bližšímu poznání našeho
světce a jednoho z českých
zemských patronů jako
historické osobnosti.
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Úvodní zamyšlení
„Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“
( Marek 1,8)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme
farníky každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému Srdci Páně.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 5. června 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 14. června 2014 od 10:30 nás sestry premonstrátky z kláštera
v Doksanech zvou na pouť ke svaté Anežce České. Mše se bude konat
ve zdejším kostele Narození Panny Marie. Tento rok budeme zvláště
děkovat za její přímluvu za náš národ a vzpomeneme její kanonizaci svatým
papežem Janem Pavlem II. před 25 lety. Hlavním celebrantem bude velmistr
Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý O.Cr.
∗∗∗∗∗∗∗

V neděli 22. června 2014 se uskuteční při mši svaté v Chrámu
sv. Mikuláše v Lounech sbírka na podporu bohoslovců.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve středu 25. června 2014 od 19:00 Vás zveme do Chrámu svatého
Mikuláše v Lounech na koncert v rámci XXIII. ročníku Festival Mitte
Europa. Vystoupí Barocktrompeten Ensemble Berlin. Zazní zřídka uváděné
hudební skvosty – skladby zachované v zámeckém archivu v Kroměříži
od významných barokních skladatelů jako je Pavel Josef Vejvanovský,
Giovanni Kapsberger, Gaspar Sanz, Andrea Gabrieli, Johann Heinrich
Schmelzer, William Boyce, John Stanley a Jeremiah Clarke.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. 6. 2014

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

5. 6. 2014

8. 6. 2014

1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.

O modlitbě, díl VI.
564. Jakým způsobem nás světci vedou v modlitbě?
Světci jsou našimi vzory v modlitbě a také je prosíme, aby se přimlouvali
u Nejsvětější Trojice za nás a za celý svět. Jejich přímluva je nejvyšší
službou, jakou prokazují Božímu plánu. Během dějin církve se ve
společenství svatých vyvinuly různé spirituality, které učí žít a praktikovat
modlitbu.
565. Kdo může vychovávat k modlitbě?
Křesťanská rodina je prvním místem výchovy
k modlitbě. Zvláště se doporučuje každodenní
rodinná modlitba, protože je prvním svědectvím
života modlitby církve. Katecheze, modlitební
skupiny a „duchovní vedení“ jsou školou
modlitby a napomáhají jí.

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
15. 6. 2014

22. 6. 2014

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
První svaté přijímání dětí.

∗∗∗∗∗∗∗
Vzdálená příprava na modlitbu
•

Negativní vzdálená příprava. Odstranit tyto překážky modlitby:
- hříchy (nejen těžké, ale i tzv. lehké),
- neovládnuté zlé náklonnosti
(hněv, vzpomínání na křivdy – uzavírá se milosti Boží),
- přílišná starostlivost o denní záležitosti (dát je stranou),
- duševní roztěkanost a nestálost.

•

Pozitivní vzdálená příprava. Posílit tyto kladné dispozice k modlitbě:
- čistota svědomí,
- ovládání se (ovládání vášní),
- velkodušnost (pokládat za nedůležité vše, kromě Boha),
- pozornost a usebranost.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

Díkůvzdání
Bratři Le Nain

27. 6. 2014

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

28. 6. 2014

PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE P. MARIE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

Tyto schopnosti si nikdo neosvojí během čtvrt hodiny; jde o celoživotní úsilí.

29. 6. 2014

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve (KN),
http://www.wikipaintings.org/en/le-nain-brothers/the-grace,
http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/modlitba.doc)

