Humor papeže sv. Jana XXIII.
Papežští nosiči vyprávějí, že se jednou papež posadil
na papežská nosítka a čekal, až bude donesen na
slavnost. Nosičům se ale nedařilo upevnit k nosítkům jednu rukojeť, protože se při nějakém nárazu
zkřivila její kovová objímka.
Když to papež viděl, navrhl, že sestoupí a půjde
pěšky. Hlavní komorník ho však prosil, aby počkal,
že se závada brzy opraví.
Všichni přítomní včetně papeže pozorně sledovali
nosičovu snahu defekt opravit. Čas běžel a pořád nic...
Jeden z nosičů si proto sundal střevíc a začal jím silně tlouct do rukojeti, až
konečně dosedla na své místo.
Všichni si úlevou oddechli a nosiči se ujali své práce. Ale zatímco zvedali
papežova nosítka, Jeho Svatost je napomenula: „Dávejte pozor! Pamatujte
na to, že dokud jsem byl kardinálem, byl jsem pojištěn, ale teď, když jsem
papežem, už to pojištění neplatí.“
∗∗∗∗∗∗∗
Při jedné audienci pro francouzské parašutisty vychvaloval papež odvahu oddílu. Řekl, že by se byl snad také dal k parašutistům, kdyby v jeho době již
existovali. Vojáci stáli pyšně před Janem. Upozornil je však také, že nedělní
návštěva kostela se mu zamlouvá ještě víc než neohroženost:
„Když tak horlivě dbáte, jak padat podle předpisů z nebe, přece jen bych nechtěl, abyste nakonec zapomněli, jak se tam dostanete.“
∗∗∗∗∗∗∗
Papež navštívil v Římě nemocnici „U svatého Ducha“, kterou vedly řádové
sestry. Představená, která byla poněkud rozčílená tou vzácnou návštěvou, přišla a představila se: „Svatý otče, já jsem představená od Svatého Ducha.“ „Vy
ale máte štěstí – já jsem jen zástupce Kristův,“ odpověděl papež.
Zdroje:
1.
2.

ANONYMUS. Stalo se ve Vatikánu: zajímavosti ze života papežů 20. století. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2000. s. 93.
ROTHMANN, Robert, ed. Jsem Josef, váš bratr: příběh Jana XXIII. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. s. 77 a 78.
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Úvodní zamyšlení
„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro
pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.“
(1. list Korintským 9,25)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro
seniory U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro
děti a mládež v budově děkanství.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se pravidelně koná v kostele sv.
Jakuba v Cítolibech mše svatá s nedělní platností pro věřící, kteří se
nemohou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 4. LISTOPADU 2017 od 14:30 – Pobožnost za všechny
věrné zemřelé na hlavním hřbitově v Lounech u centrálního kříže.
Pobožnost doprovodí zpěvem chrámový sbor.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 9. LISTOPADU 2017 od 18:30 – Setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 25. LISTOPADU 2017 – Zveme Vás k poutní slavnosti
v kostele svaté Kateřiny v Oboře. Mše svatá začíná v 16:00. Možnost
dopravy z Loun je autobusem MHD č. 2, zastávka Sokolovna v 15:04,
příjezd do Obory v 15:25; odjezd z Obory zpět linkou č. 1 v 18:10.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

Plody Ducha svatého – Zdrženlivost
Část promluvy papeže Františka na vigilii SDM, Rio de Janeiro, 27.7.2013

1. 11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.

2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
V 17:00 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním
hřbitově; následuje mše svatá..

5. 11.

31. 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.

12. 11.

32. 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.

17. 11.

STÁTNÍ SVÁTEK – Mše svatá za svobodu a čestnost
v naší zemi, Chrám sv. Mikuláše v Lounech od 17:30.

19. 11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

25. 11.

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
SV. STANISLAVA V MĚRUNICÍCH – Mše svatá v 14:00.
POUTNÍ SLAVNOST
KOSTEL SV. KATEŘINY V OBOŘE – Mše svatá v 16:00.

26. 11.

SLAVNOST KRISTA KRÁLE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Nedělní sbírka je určena na pojištění církevních objektů.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

Pole je vedle místa setby také cvičištěm.
Ježíš nás žádá, abychom jej následovali po celý život, byli Jeho učedníky a byli „v jeho týmu“. Myslím, že většina z vás má ráda sport. A
tady v Brazílii, jako i v jiných zemích, je kopaná národní vášní. Ano či
ne? Co dělá hráč, když je povolán stát se členem týmu? Musí trénovat
a to hodně! Tak je tomu v našem životě Pánových učedníků. Svatý
Pavel nám o křesťanech říká: „Kdo se chce zúčastnit nějakého závodu,
zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející!“ (1 Kor 9,25).
Ježíš nám nabízí něco mnohem více než Světový pohár! Nabízí nám
možnost plodného a šťastného života a nabízí nám také budoucnost,
která nebude mít konce, život věčný spolu s Ním. To nám nabízí Ježíš.
Avšak žádá po nás, abychom zaplatili vstup, a to znamená trénovat,
abychom „byli ve formě“, beze strachu se vyrovnávali se životními
situacemi a dosvědčovali svoji víru. Dialogem s Ním: modlitbou. Zeptám se, ale odpovězte ve svém srdci, nikoli nahlas, ale mlčky.
Modlím se? Každý si odpověz. Mluvím s Ježíšem anebo mám strach
ze ztišení? Dovolím, aby Duch svatý mluvil v mém srdci? Ptám se
Ježíše: co chceš, abych učinil? V tom spočívá cvičení, trénink. Ptejte
se Ježíše, mluvte s Ježíšem. A když se v životě spletete, uklouznete,
dopustíte-li se něčeho zlého, nemějte strach. Řekněte: Ježíši, podívej,
co jsem učinil. Co mám nyní dělat? Vždycky však s Ježíšem mluvte,
v dobrém i ve zlém, když uděláte něco dobrého, i když se dopustíte
něčeho zlého. Nemějte z Něho strach! Toto je modlitba. A tak se cvičíte v dialogu s Ježíšem, v tomto misionářském učednictví! Svátostmi,
které dávají růst Jeho přítomnosti v nás a přizpůsobují nás Kristu.
Bratrskou láskou, uměním naslouchat, chápat, odpouštět, přijímat,
pomáhat druhému, každému člověku bez vylučování nebo odsouvání
na okraj.
(Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18628)

