Katoličtí misionáři z našich zemí
Jaroslav Popelka (12. 5. 1917 Jimramov – 30. 9. 1987 Los Angeles)
P. Jaroslav Popelka se narodil v chudé rodině Karlu a Filipíně Popelkovým, měl pět bratrů a jednu sestru. Ve 13
letech odešel studovat na jezuitské gymnázium na Velehrad. Brzy po sextě odešel do Prahy na arcibiskupské gymnázium, také vedené jezuity, a dokončil tam septimou a
oktávou středoškolské vzdělání. Maturoval v roce 1938 a
přihlásil se do jezuitského noviciátu. Nastoupil do něho
v Benešově u Prahy a po dvou letech složil svaté sliby
a přešel v Benešově mezi studenty filosofie. Filosofii dokončil na Velehradě
v roce 1943. Následně začal na Teologickém institutu v Praze na Strahově
studovat tajně teologii, aby se mohl stát jezuitou a knězem.
Dne 22. července 1944 si pro něho v rámci zátahu na řád přišlo gestapo.
Nejprve byl eskortován do pankrácké věznice, odkud byl převezen do pražské služebny gestapa v Petschkově paláci k mnohahodinovým brutálním výslechům; do konce války byl vězněn v Terezíně. Po rekonvalescenci odletěl
v listopadu 1945 na dokončení teologických studií do Londýna. V září 1948
byl v Londýně vysvěcen na kněze, a protože do Anglie začaly proudit po
únoru 1948 skupiny emigrantů z naší vlasti, začal se spolu se svým spolužákem P. Janem Langem starat o české spoluobčany v Anglii. P. Popelka objížděl tři roky uprchlické tábory po celé Velké Británii, vydával časopis
Věstník Cyrilometodějské ligy a také pracoval v náboženských relacích rádia
BBC. Protože se osvědčil v práci s krajanskými uprchlíky, byl v roce 1953
poslán svými představenými z jezuitského řádu do Kanady a USA opět mezi
české a slovenské katolíky. Nejzajímavější období jeho života je od roku
1956 do roku 1970, kdy působil jako misionář v kanadských indiánských
rezervacích v okolí Hurónského jezera ve státě Ontario. V roce 1966 a poté
v roce 1969 navštívil po mnoha letech svůj domov, kde se setkal se svou
maminkou, rodinou a přáteli. V roce 1970 převzal starost o českou misii
v Kalifornii ve městech Los Angeles, San Francisco a San Diego. V Kalifornii se zasloužil o vydání Bible v českém překladu a také o vydání knihy
o Jimramově pod názvem Kronika Zubří země zpracovanou JUDr. Emilem
Čermákem. P. Jaroslav Popelka zemřel náhle ve svých 70 letech a je pochován v Los Angeles.
Zdroje: http://www.zarovka.wz.cz/archiv/tisk/PDF_zarovka7_komplet_TISK.pdf; https://www.cirkev.cz/archiv/070620oslavy-90-vyroci-narozeni-misionare-jaroslava-popelky; http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=nasi-pastyriknezi-obeti-druhe-svetove-valky-21&cisloclanku=2015110039; http://www.jesuit.cz/vzpominka.php?id=16.
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Úvodní zamyšlení
„Na rodinu je třeba znovu pohlížet jako na svatyni života.“
(svatý Jan Pavel II.)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ
a modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou se sejdeme ke společné
modlitbě růžence: od pondělí do pátku od 17:00 a v neděli od 08:00.
∗∗∗∗∗∗∗
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 telefonním čísle 415 652 395 nebo
osobně na děkanství.
∗∗∗∗∗∗∗
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.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 2018 od 18:30 – setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 6. ŘÍJNA 2018 v 07:30 – připraven odjezd poutníků na Svatou
Horu u Příbrami.
∗∗∗∗∗∗∗
V NEDĚLI 28. ŘÍJNA 2018 NEZAPOMEŇTE - OPĚT ZMĚNA ČASU!
NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU RUČIČKU O HODINU ZPĚT.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
4. října

7. října

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
27. 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.

14. října

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

20. října

DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA u příležitosti životních jubileí
diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta.
Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích – Mše svatá v 11:00.

21. října

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 2018
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Nedělní sbírka je určena na misijní projekty.

27. října

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

28. října

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
MŠE SVATÉ ZA NAŠI VLAST
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.

Úryvky z knižních rozhovorů
STANISŁAW DZIWISZ. Život s Karolem. (r. 2007)
Rok 1978 byl nazván „rokem tří papežů“.
První srpnovou neděli si Karol Wojtyla ani
v nejmenším nepřipouštěl, co se stane během
následujících měsíců.
Spolu s několika přáteli trávil dovolenou
v Bieszczadach, kde ho zastihla zpráva o smrti papeže Pavla VI.
Vědělo se, že je těžce nemocný, a přesto informace o jeho skonu
způsobila kardinálovi velkou bolest. Byli si navzájem velmi blízcí,
jako by mu byl papež otcem. Od samého počátku na něho hluboce
zapůsobilo, jak Pavel VI. vykonával pastýřskou službu a jak chápal
svět, obdivoval jeho velkou otevřenost k otázkám kultury.
Byla neděle 22. října 1978. Nový papež, první slovanský v dějinách,
nastoupil svou službu nástupce sv. Petra. V promluvě během slavnostní inaugurace pronesl nezapomenutelná slova: „Nebojte se!
Otevřete, dokořán otevřete brány Kristu! Otevřete jeho spasitelné
moci hranice států, ekonomických a politických zřízení, širokých
oblastí kultury, civilizace a rozvoje.“
Tato výzva už neplatila jen pro katolíky nebo pro křesťany. Byla bezprecedentní, protože pokušení odmítnout Boha jménem svobody a
nezávislosti dosáhlo celosvětového měřítka. Překonávala teď
všechny hranice.
Byl jsem dojat, když jsem si tu promluvu přečetl. Papež v ní vyjadřoval svého ducha, své smýšlení a svůj program. Program svého života,
srdce, zbožnosti a pastýřské služby ve všeobecné církvi, kterou nyní
zahajoval jako nástupce svatého Petra. Myslím, že slova: „Otevřete
dveře!“ a „Nebojte se!“ se stala heslem jeho života a ústřední myšlenkou jeho pontifikátu. Měla vnukat sílu a odvahu především zotročeným národům, jimž zvěstoval svobodu.

∗∗∗∗∗∗∗
Zdroje: DZIWISZ, Stanisław a SVIDERCOSCHI, Gian Franco. Život s Karolem: Vzpomínky
osobního sekretáře Jana Pavla II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 183 s.
https://www.catholicnewsagency.com/images/Cardinal_Stanislaw_Dziwisz_CNA_World_Cathol
ic_News_1_14_11.jpeg?w=760.

