Katoličtí misionáři z našich zemí
Josef Schneider (11. 4. 1902 Heřmanice – 25. 1. 1984 Santa Isabel)
P. Josef Schneider byl jedním z prvních salesiánů misionářů z naší vlasti.
Narodil se v Heřmanicích u Horní Police nedaleko České Lípy. V České
Lípě také vystudoval zemědělskou školu. V roce 1920 vstoupil do salesiánského aspirantátu v rakouském Fulpmes. V noviciátě byl v letech 1922–1923
v Brazílii, věčné sliby tam složil ve městě Jaboatão v roce 1924. Teologii
studoval na turínské univerzitě Crocetta a kněžské svěcení mu udělil kardinál Maurilio Fossati 8. června 1933.
Celý další život prožil v Brazílii, kde založil a postupně vedl čtyři misijní
stanice. Nejvýznamnější byla stanice svatého Gabriela ve státě Rio Negro.
P. Josef Schneider byl vynikajícím znalcem indiánských jazyků, do kterých
překládal misijní literaturu. Jako zemědělský odborník bojoval v Brazílii
proti škůdcům rostlin. Byl také dobrým kartografem. Zemřel ve věku 81 let
v misijní stanici ve městě Santa Isabel, kde byl jmenován čestným občanem.

Ze salesiánského nekrologia také připomínáme
P. František Veselý (?1912 – 10. 4. 1950 Louny)
František Veselý studoval ve Fryštáku v ročníku s budoucími salesiány
Františkem Krutílkem a Janem Krhůtem. Byl klidný, houževnatý a vytrvalý.
Fryšták musel opustit, když onemocněl na tuberkulózu. V té době to byla
nebezpečná, infekční, dlouhotrvající nemoc, často nevyléčitelná. Po pobytu
v léčebnách TBC a po maturitě, se přihlásil do semináře. Po jeho dokončení
byl jako kněz v pastoraci na farách poblíže Loun. Udržoval přitom čilý styk
se známými salesiány. Toužil stát se salesiánem, ale pro jeho opakující se
nemoc to nebylo možné. Začátkem roku 1950 musel jít znovu do nemocnice
se svou nemocí, které nakonec podlehl. Několik dnů před smrtí jej opět
navštívil ředitel bohosloví v Oseku u Duchcova P. František Míša, do jehož
rukou složil salesiánské sliby; životní touha stát se salesiánem se mu tak
přece jen splnila. Jeho pohřeb se konal 14. dubna 1950. Nikdo ze salesiánů
už ale nemohl na tento pohřeb přijet, protože v noci ze 13. na 14. dubna byli
všichni v rámci tzv. akce K internováni. P. František Veselý odpočívá
v kněžském hrobě (oddíl XVI/ řada 7/ č. 1) na hřbitově v Lounech.
Zdroje: http://www.sdb.cz/res/archive/303/034449.pdf; https://www.ustrcr.cz/uvod/skupina-vyzkumu/akce-k;
http://www.sdb.cz/kdo-jsme/dokumentysdb/historie/?download=193 a ?download=216.
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„Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil,
ale aby skrze něj byl svět spasen.“
(Jan 3, 17)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗

Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory U Pramene
Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗

Každou středu odpoledne probíhá výuka náboženství v budově děkanství. Rodiče
mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. První
hodina výuky bude 12. září 2018.
∗∗∗∗∗∗∗

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 čtvrtek 6. září 2018 v 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗

Ve středu 19. září 2018 od 18:00 Vás zveme do děkanského kostela sv. Mikuláše
na Koncert na počest 100. výročí vzniku republiky. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ
Louny a ZUŠ Podbořany a členové orchestru Severočeské filharmonie Teplice.
∗∗∗∗∗∗∗

V neděli 23. září můžete při mši svaté v děkanském kostele sv. Mikuláše v Lounech
finančně přispět na sociální projekty Charity.
∗∗∗∗∗∗∗

V neděli 23. září 2018 od 10:30 Vás zveme do Dobroměřic k poutní slavnosti ke cti
svatého Matouše.
∗∗∗∗∗∗∗

V pátek 28. září 2018 od 10:30 Vás zveme do Lipence k poutní slavnosti ke cti
svatého Václava. Poutní mši svatou bude doprovázet lounský chrámový sbor.
∗∗∗∗∗∗∗

V sobotu 29. září 2018 od 17:00 můžete zavítat do děkanského kostela svatého
Mikuláše v Lounech na koncert v rámci Festivalu České středohoří.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2. září

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Mše svatá k Duchu svatému za naše děti, mládež a učitele.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně – Mše svatá v 10:30.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
Za účasti našeho vikáře P. Augustina Josefa Špačka, O.Praem.
bude požehnán opravený presbytář.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

6. září

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

8. září

MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE
Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30.

9. září

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

16. září

SLAVNOST POSVĚCENÍ DĚKANSKÉHO KOSTELA
SV. MIKULÁŠE V LOUNECH – Slavná mše svatá v 8:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

23. září

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30.

28. září

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30.

29. září

SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.
Kaple sv. Václava na Dřevíči – Poutní pobožnost od 14:30.

30. září

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

Úryvky z knižních rozhovorů
TOMÁŠ ŠPIDLÍK. Duše poutníka. (r. 2004)
Jak se v této souvislosti díváte na napětí mezi tzv. tradicionálním a progresivním proudem uvnitř církve?
Když už jsme naše povídání o duchovní tradici začali
vtipem, pokračujme v tomto duchu i dál. Konzervativec
věří, že Duch svatý umřel při smrti Pia XII., a proto se už
nesmí s ničím hýbat. Progresivista zase prorokuje, že
Duch svatý zemře spolu s ním, a proto je povinen do své
smrti všechno vyřešit. Nebo jinými slovy se dá říci, že
konzervativec je matka, která má klukovi za zlé, že roste
a že mu musí kupovat stále nové kalhoty; progresivista je naopak otec, který
se už nemůže dočkat, až bude syn dost velký na práci, proto ho stále tahá za
uši, i když kluk piští.
Církev byla zaseta jako hořčičné zrnko a má dorůst v košatý strom. Běda
tomu, kdo nechápe pravý rytmus růstu a chce jej zpomalit nebo urychlit
umělými zásahy. Je to nežádoucí už v tělesném životě nebo v duševním
školení, v duchovním životě je to pak nemyslitelné zvládnout bez dobrého
rozlišování duchů.
Mají se Češi bát přílivu cizích kultur, tradic, náboženství? Mají se vůči nim
vymezovat, chránit si svou identitu, kulturu, víru nebo vedle nich normálně
žít?
Jedno české přísloví tvrdí, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Světové kultury jsou obrovský les i prales. Kdo se ho má bát? Ten, kdo snadno zabloudí.
O tom mluví i církevní instrukce o ekumenismu. Poznání a ocenění všeho
dobrého u druhých se doporučuje pro dnešní dobu jako dar Ducha svatého,
ale s jedním omezením: ne tam, kde by to bylo na škodu vlastní duše...
Co je podle vás to nejtěžší, před čím dnes stojí česká duše?
Nezlobte se, když odpovím, že je to právě problém Švejka. Věříme v život,
ale ztratili jsme mnoho z víry v život věčný.

Zdroj: ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka: Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2004. 231 s. Rozhovory. ISBN 80-7192-828-3.

