Patroni naší diecéze
Spolupatron – Sv. Felix ze Sutri (?200 – 257)
Sv. Felix žil ve 3. století v toskánském
Sutri a stal se zde knězem. Jako horlivý kazatel
křesťanské víry úspěšně přivedl mnoho pohanů
ke křesťanství. O jeho životě nejsou známé
širší podrobnosti. V období vlády císaře
Valeriana a jeho syna a spoluvládce Galliena
nastalo v letech 257–258 druhé celoříšské
pronásledování křesťanů. Sv. Felix vzbudil
svými kázáními velkou pozornost a byl za
hlásání křesťanské víry umučen. Podle staršího
římského martyrologia byl z příkazu prefekta
Turcia ukamenován, zatímco jiné zdroje
uvádějí, že byl ubičován k smrti. Jeho svátek připadá tradičně na
23. června, den jeho mučednické smrti.
Pro novou litoměřickou katedrálu sv. Štěpána získal ostatky
sv. Felixe v Římě z katakomb sv. Cyriaka druhý litoměřický biskup
Jaroslav František Ignác hrabě Šternberk (1643–1709) roku 1676.
Ostatky byly 18. června 1679 slavnostně uloženy ve zvláštní schránce
na oltář sv. Václava. Na oltářní mense stojí bohatě zlacená schránka
s ostatky sv. Felixe, jehož oválný obraz zdobí víko schránky.
Antependium tvoří polychromovaný dřevoryt znázorňující sv. Václava
lisujícího hrozny a umučení sv. Felixe.
Určitým tajemstvím zůstává, proč je socha sv. Felixe umístěná
na průčelí litoměřické katedrály oblečena do římského vojenského
šatu namísto kněžského ornátu. Jedná se zřejmě o splynutí úcty
s jiným sv. Felixem – mučedníkem, římským vojákem († 303).

Zdroje:
http://dltm.cz/diozesanpatrone, http://dltm.cz/katedrala-sv-stepana-v-litomericich,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Felix_ze_Sutri, http://cs.wikipedia.org/wiki/Valerianus,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ign%C3%A1c_%C5%A0ternberk
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Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ
a modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou se sejdeme
ke společné modlitbě růžence: v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 17:00
a v neděli od 08:00.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v budově
děkanství. Rodiče mohou přihlásit pokřtěné i nepokřtěné děti na telefonním
čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. Dospělí zájemci o křest se připravují individuálně po dohodě s knězem.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 2. ŘÍJNA 2014 od 18:30 – setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 18. ŘÍJNA 2014 – Pravidelné setkání varhaníků a sbormistrů
litoměřické diecéze.
∗∗∗∗∗∗∗
OD 5. DO 19. ŘÍJNA 2014 se bude v Římě konat 3. Všeobecné mimořádné
shromáždění biskupské synody, které se bude věnovat tématu Pastorační
výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Všichni věřící jsou vybízeni
k modlitbám na tento úmysl ve dnech předcházejících synodě i během ní.
∗∗∗∗∗∗∗
V NEDĚLI 26. ŘÍJNA 2014 NEZAPOMEŇTE - OPĚT ZMĚNA ČASU!
NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU RUČIČKU O HODINU ZPĚT.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2. října

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

5. října

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

12. října

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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.
V neděli 12.10. se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb.

19. října

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 2014
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Nedělní sbírka je určena na misijní projekty.

25. října

SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

26. října

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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.

27. října

MŠE SVATÁ ZA ÚČASTI BISKUPA PAĎOURA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Mše svatá za účasti českobudějovického biskupa Jiřího
Paďoura a ročníkových spolubratrů z kněžského semináře.

28. října

MŠE SVATÁ ZA NAŠI VLAST
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.

O modlitbě, díl X.
7 – Modlit se rozmanitými způsoby
Objevte a rozvíjejte v sobě různé způsoby
modlitby, které můžete obměňovat podle
doby, momentálního rozpoložení a situace. Může to být předem formulovaná
ústní modlitba jiného člověka, k níž se
připojíte; osobní modlitba v určité záležitosti; modlitba slovy Písma svatého (například z biblických čtení liturgie daného
Starší muži při modlitbě
Quentin Massys
dne); modlitba srdce (nebo takzvaná
Ježíšova modlitba), při které se s každým nádechem opakuje kratičké
zvolání nebo pouhé jméno Ježíš; vnitřní modlitba, během níž celý člověk navenek i uvnitř mlčí a naslouchá...
8 – Využívat příležitostí
Můžete také využít příležitostí, které se samy nabízejí, a modlit se
průběžně (použít např. střelné modlitby, prosby, stručné díkůvzdání
nebo chvály); k tomu je vhodná doba v čekárně, jízda autobusem,
vlakem nebo autem (nemusíme ihned po nastartování pouštět rádio),
přestávka mezi vyučovacími hodinami, návštěva kaple nebo kostela
při každodenní pěší cestě z práce. Využijte příležitostí k modlitbě, aby
se staly pozváním k opakovanému navázání kontaktu s Bohem.
9 – Pustit Boha ke slovu
Modlit se zároveň znamená i poslouchat, co Bůh říká. Nemusí hovořit
výlučně a vždy jen slovy Písma svatého, která se den po dni čtou
v církvi. Promlouvá také v tradici církve a ve svědectví svatých.
A rovněž mluví – často skrytě – v srdci každého člověka, například
v hlasu svědomí nebo ve vnitřní radosti. Písmo svaté propůjčuje
Božímu slovu hlas, a tak je může naše srdce slyšet. Když se modlíte,
pusťte Boha ke slovu. Vytvořte si k němu důvěrný vztah – takový,
abyste dokázali odlišit jeho hlas mezi mnoha jinými a abyste se mohli
učit rozlišovat jeho vůli.
Zdroje: dle knihy Youcat: Modlitební knížka pro mladé, KN 2012; www.wikigallery.org.

