Katoličtí misionáři z našich zemí
Jáchym Bohumil Procházka
(12.5.1902 Cítoliby – 13.8.1985 Buenos Aires)
Mezi osobnosti spojené s Cítoliby můžeme zařadit také františkána Jáchyma Bohumila Procházku, dlouholetého misionáře v Argentině, který po 44 let působil v leprosáriu Sommer
u Buenos Aires a který zemřel před 33 lety v pověsti svatosti.
Jeho matka, Bohumila Procházková, pocházela z Cítolib a
svého syna dala pokřtít jménem Bohumil Jan. Gymnasium
vystudoval Bohumil v Praze a 1. 10. 1920 vstoupil do františkánského noviciátu v České Třebové, kde přijal řeholní jméno
Jáchym. Dále studoval františkánské školy v Tyrolsku a bohosloveckou fakultu UK.
Slavné řeholní sliby složil 10. 5. 1925, kněžské svěcení přijal 4. 7. 1926 a 5. 7. 1926
sloužil svou první mši svatou. V letech 1927–1930 vystudoval filosofii. Kněžskou
službu vykonával postupně v Praze, Kadani a Kroměříži. Od 1. 1. 1930 byl jmenován prokurátorem misií pro Provincii Svatého Václava Čech a Moravy OFM. V té
době byl také literárně činný: byl redaktorem časopisu Krátké řeči duchovní, napsal
knihu Vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu a pod názvem Čeští františkáni
v Habeši volně zpracoval cestopisy P. Jakuba Římaře a P. Remedia Prutkého.
V roce 1934 odejel P. Procházka na 31. světový eucharistický sjezd do Buenos
Aires. Redaktorská zvídavost ho také zavedla do Peru, Brazílie, Paraguaje, Bolivie a
Kolumbie, kde navštěvoval krajany. Po dvouletém putování se sice vrátil, ale už
v roce 1937 odjel na žádost Spolku sv. Rafaela definitivně do Argentiny, kde se
staral jako kněz asi o 40 000 českých vystěhovalců v Jižní Americe. V roce 1939 za
ním přijel jeho řeholní spolubratr P. Pavel Marášek a společně převzali na přání
biskupa faru v Glew.
Rok nato P. Marášek zastupoval tamního kaplana u malomocných v sanatoriu
Sommer. Kaplan se ale už do sanatoria nevrátil, P. Procházka proto v sanatoriu
vypomáhal a P. Marášek se dál staral o faru a naše vystěhovalce. Nakonec v roce
1941 obdržel P. Procházka od biskupa jmenování kaplanem v sanatoriu; ztratil proto
více přátel a lidé se mu začali i vyhýbat, neboť v té době měl z malomocných ještě
leckdo strach. Jeho pracovitý duch se ale v Sommeru nespokojil se současnou situací, pomáhal rozšiřovat pavilóny, stavět vlastní elektrárnu, divadlo, údržbářské
dílny; cílem byla soběstačnost sanatoria, protože styk s okolním světem byl zatížen
předsudky. V roce 1946 za ním přijela jeho matka a v roce 1958 také jeho teta, františkánka misionářka, která roku 1916 odjela do misií v Číně. Obě ženy až do konce
svých životů pomáhaly P. Procházkovi v jeho činnosti. Po celých 44 let byl
P. Jáchym Procházka dobrým pastýřem pacientů sanatoria a zároveň pro ně dokázal
obstarat vše. P. Procházka zemřel ve věku 83 let a je pochován na hřbitově sanatoria
Sommer vedle své matky a své tety.
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Úvodní zamyšlení
„Hospodin je naše spravedlnost.“
(Jeremjáš 23,6)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve dnech 29. června až 5. července – 18. Pěší pouť mládeže litoměřické
diecéze za nová duchovní povolání a dobré rodiny. Letošní trasa vede
z Hrobu do Dolního Ročova. V úterý 3. 7. zamíří poutníci z Rané do Loun,
kde bude sloužena mše svatá v 17:30 v děkanském kostele sv. Mikuláše.
Další informace viz http://www.pout.wz.cz .
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 15. července 2018 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté
Markéty.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 28. července 2018 od 16:00 zve duchovní správa všechny
obyvatele Nečich a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 29. července 2018 od 16:00 zve duchovní správa a obecní úřad
všechny obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba
Staršího. Slavnou mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor; při vstupu
do kostela bude umístěna výstavka o životě P. Jáchyma Procházky OFM.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. 7. 2018

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

5. 7. 2018

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Poutní mše svatá mládeže naší diecéze v 10:00.
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

8. 7. 2018

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel 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.

15. 7. 2018

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ
KE CTI SVATÉ MARKÉTY – Mše svatá v 15:00.

22. 7. 2018

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

28. 7. 2018

SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

Ukázka z knihy Čeští františkáni v Habeši
editor Jáchym Bohumil Procházka
„Dne 21. října 1715 mohli jsme sloužiti první svou mši svatou v Džiddě.
Mohli jsme sloužiti pak denně, až do slavnosti svatých Tří králů. Protože
jsme byli obklopeni lidmi smýšlení nekatolického, lidmi nevěřícími, kteří
byli katolíkům nepřátelští, museli jsme všechno tak zaříditi, abychom se
neprozradili, že jsme katolickými kněžími. Našli jsme výhodný dům, kde
jsme si mohli vše pro nejsvětější oběť připraviti. Je takových domů v Džiddě
málo, tím větší jsme měli radost, když takový dům jsme našli.
Vydávali jsme se za lékaře a měli jsme s sebou též mnoho lékařských knih
psaných jak latinsky, tak i arabsky. Ty knihy nám právě hodně pomohly,
abychom mohli sloužiti mši svatou. Byli jsme vyhledáváni jako lékaři a také
všemi pacienty milováni. Abychom zabránili tomu, aby nás nevyrušovali při
mši sv., rozhlásili jsme, že musíme také mnoho studovati a ke studiu že potřebujeme klidu. Toho klidu jsme však využili ke sloužení mše svaté. Byly to
pro nás překrásné chvilky, kdy jsme mohli uprostřed nevěřícího lidu přinášeti pravému Bohu nejsvětější oběť. Mše svatá nám byla pramenem radosti i
útěchy. Museli jsme ale býti velmi opatrnými, abychom se neprozradili,
protože by to pro nás znamenalo jistou smrt.“...
„Byl již blízký náš odchod z Džiddy, když naši přátelé si začali vymýšleti
všechny možné prostředky, aby nás jenom přinutili k tomu, abychom od nich
neodcházeli. Přicházeli k nám tedy úředníci města a velmožové, domlouvajíce nám, abychom jenom zůstali mezi nimi a vybízeli nás, abychom si jenom určili roční plat, který nám ochotně vyplatí, kolik chceme potravin, jaký
dům by se nám nejlépe hodil, abychom mezi nimi mohli bydleti se vším
pohodlím. Říkali nám, že nám dopřejí získati co nejvíce peněz. Chudáčci,
nevěděli, že jsme sem nepřišli shromažďovat majetek, nýbrž získat
nesmrtelné duše!“...

Kaple sv. Anny v Nečichách – POUTNÍ MŠE SVATÁ v 16:00.
29. 7. 2018

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH
KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO
– Mše svatá v 16:00.
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