Pavel VI. opravdu dokázal věnovat Bohu to, co je Boží

INFO
1. LISTOPADU SLAVNOST
VŠECH SVATÝCH

9.30 - kostel kapucínů
(nám. Míru)
17.00 - mše svatá - Vysoká

15.00 - hřbitov v Mělníku pražská ulice
Nebude večerní mše sv.
v kostele sv. Ludmily.

Je to poslední neděle
církevního roku.

Vysoká

Neděle 23. listopadu 2014
Slavnost Ježíše Krista Krále.

Záboří

Neděle:
8.00 - kostel sv. Vavřince
na Pšovce
9.30 - kostel kapucínů - (nám.
Míru)
11.00 - kostel Narození Panny
Marie v Záboří

Pšovka

2. LISTOPADU VZPOMÍNKA
NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ

Mělník

Sobota:

9.30 - Chrám sv. Petra a Pavla

Celebruje P. ThLic. Stanislav
Přibyl, Th.D., CSsR, - generální
vikář Litoměřické diecéze.
11.00 - mše sv. v Záboří

Slavnostní koncert
Aleš Bárta – varhany
Nebude mše sv.
v 8.00 na Pšovce
a v 18.00 v kostele sv. Ludmily.

Medonosy

16.00 - Chrám sv. Petra a Pavla
Benedikce nových varhan
- žehnající Mons. Jan Baxant,
biskup litoměřický

Šemanovice

Mše svatá za podporovatele
projektu obnovy varhan.

V neděli 19. října 2014 Papež František při
slavnosti na Svatopetrském náměstí v Římě zapsal na
seznam blahoslavených papeže Pavla VI. Papež František
vyslyšel prosbu Luciana Molariho, biskupa z Brescie, či
postulátora beatifikačního procesu, a blahořečil jednoho
ze svých předchůdců: Pavla VI. Stalo se tak v úvodní
části liturgie, která probíhala na náměstí sv. Petra v
Římě. Dále bylo oznámeno, že nového blahoslaveného
si budeme připomínat vždy 26. září. Na slavnosti byla
též představena relikvie: Oděv, který měl Pavel VI. na
sobě při návštěvě Filipín, v momentě, kdy na něho byl
spáchán atentát.
Pavel VI., civilním jménem Giovanni Battista
Montini, byl zvolen papežem v roce 1963. Ihned po
nástupu se přihlásil k dílu II. vatikánského koncilu, které
započal jeho předchůdce Jan XXIII. Roku 1964 se v Jeruzalémě setkal s konstantinopolským
patriarchou Athenagorem I. Jejich symbolické objetí předznamenalo sblížení pravoslavné a
katolické církve. V roce 1965 ustavil Pavel VI. biskupskou synodu. Byl prvním papežem,
který navštívil pět kontinentů. Je autorem sedmi encyklik, např. Ecclesiam suam o dialogu
v církvi i mezi církví a světem, Sacerdotalis caelibatus o kněžském celibátu, Humanae vitae
o manželství a předávání života. Významná je též jeho exhortace Evangelii nuntiandi o
hlásání evangelia.
Zázrak, který umožnil blahořečení, se odehrál v roce 2001 v USA a týkal se uzdravení
těžce postiženého nenarozeného dítěte (24. týden těhotenství). Matce byl navržen potrat,
ta jej však odmítla. Na radu jisté řádové sestry prosila o uzdravení na přímluvu papeže
Pavla VI., autora encykliky Humanae vitae o předávání lidského života. O deset týdnů
později lékaři zaznamenali značné zlepšení zdravotního stavu. Zázračné uzdravení dnes již
třináctiletého dítěte schválila lékařská komise Kongregace pro svatořečení 12. prosince
2013.
Zázrak, který umožnil blahořečení Pavla VI., poukazuje na důležitý bod jeho
pontifikátu: Ochranu lidského života. Jak připomněl postulátor procesu blahořečení, P.
Antonio Marrazzo, v posledním kázání před svou smrtí Pavel VI. řekl: „Za program našeho
pontifikátu jsme si zvolili ochranu života ve všech formách, kde může být ohrožený, rušený
nebo dokonce potlačený“, i když toto nasazení musel někdy podle svých slov „vytrpět“.

Jak získat odpustky pro duše v očistci
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv
kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré
náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším
v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam
třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto
způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne
modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník, mobil: 731 518 750

Spravujeme též farnosti: Mělník - Pšovka, Záboří, Vysoká, Šemanovice, Medonosy.

Duchovní správu zabezpečují Misionáři Matky Boží z La Saletty: P. Jacek Zyzak, MS; P. Mirosław Mateńko, MS
Více o nás a o naší farnosti: www.saletini.cz
Na Vaše příspěvky do tohoto zpravodaje se těšíme na adrese: farnostmelnik@quick.cz; saletini@seznam.cz.
Můžete je také osobně předat duchovním správcům.

F A R N Í Z P R AVODAJ
L I S T O PA D 2014

Všichni neznámí svatí
1. listopadu slavíme Slavnost Všech svatých. Nejdříve si tedy
objasněme, kdo vlastně má dnes svátek, kteří to jsou ti svatí, které tu
oslavujeme. Nejsou to jen ti známí svatí, jejichž jednotlivé svátky jsme po
celý rok slavili. Těch je jen málo, sotva několik set. Dnešní čtení však k
nám mluví o dvanáctkrát dvanácti tisících, a pak ještě o velikém zástupu
ze všech národů, plemen a jazyků, který ani nejde spočítat. Je tedy jasné,
že se nejedná jen o známé svaté. A evangelium mluví o všech chudých a
tichých, o hladových a žíznících, o milosrdných a pronásledovaných. A je
zase jasné, že těch jsou, byly
a budou ne sta, nýbrž milióny
a miliardy. Litanie k svatým
všedních dní nám to vyjadřuje
ještě jinak, a přece vlastně
stejně. Modlíme se v nich:
Všichni svatí muži, kteří jste
v nebi, protože jste poctivě
a pořádně dělali svou práci,
orodujte za nás. Všechny
svaté ženy, které jste v nebi,
protože jste se z celého srdce
staraly o domácnost, orodujte za nás. Všichni svatí rodiče, kteří jste v
nebi, protože jste dobře vychovali své děti, proste za nás. Všichni svatí
manželé, kteří jste v nebi, protože jste spolu vytrvali v dobrém i zlém,
jak jste si slíbili, přimluvte se za nás. Všichni stateční hoši, kteří jste v
nebi, protože jste usilovali o sebevýchovu a sebevzdělání, orodujte za
nás. Všechny svaté dívky, které jste v nebi, protože jste bděly nad krásou
nejen těla, ale i duše, orodujte za nás. Všichni zneuznaní svatí, kteří jste
za života nebyli pochopeni, orodujte za nás. Všichni svatí, kteří jste jako
Petr zapřeli Krista a jako on toho litovali, orodujte za nás. Všichni svatí,
kteří jste v mládí žili špatně jako svatý Augustin, orodujte za nás. Všichni
neznámí svatí, kteří jste nikdy na sebe neupozorňovali, ale na svém místě
vždycky konali dobře svou povinnost, přimluvte se za nás.
Toto všechno nám dává představu, koho vlastně slavíme. Že
to není jen pár mimořádných lidí, s nimiž my se nemůžeme měřit a s
nimiž nemáme nic společného, nýbrž že je to opravdu nepřehledné
množství lidí takových, jako jsme my. A zároveň tu získáváme správný
pojem o svatosti. Svatost nejsou jen nějaké mimořádnosti a zázraky,
ani jen samé modlení. Svatost je tiché, mírné a pokojné srdce. Svatost
je práce na poli nebo za stolem. Svatost je točení se u sporáku. Svatost
je výchova dětí a manželský život. Svatost je odstrčení, nenápadnost
a zneuznání. Svatost je zkrátka všechno to, v čem žijeme, čím jsme
všichni den ze dne obklopeni. Ovšem, pod jednou podmínkou. Že
to všechno neseme bez hořkosti a zloby. Ne, že bychom tu hořkost
necítili, že by v nás nehlodala, ale že ji dovedeme přemáhat, že ji
nevyléváme na Boha a na druhé, nýbrž že při tom všem a přes to
všechno se vždycky a stále znovu snažíme o úsměv a radost. To nám
tedy připomíná dnešní svátek. A ještě něco. Zítra máme Dušiček,
vzpomínáme svých mrtvých. Vzpomínejme. Ale ve světle toho, co
jsme si tu připomněli, si musíme říci: Jistě mnohý a mnohá, na něž

vzpomínáme, už zaujali místo v tom zástupu svatých a šťastně se na
nás usmívají. Tím lépe. To nás neodradí od modliteb za ně, naopak,
naplní naše modlitby sladkou útěchou, že se za naše zemřelé nemodlíme
nadarmo.

Modlitba za dobrou smrt
Svatý Josefe, můj dobrý otče,
Ty jsi měl tu nevýslovnou útěchu,
že jsi umíral v náručí Ježíše a Marie.
Chraň mě vždycky a zvláště v té chvíli,
kdy moje duše bude opouštět mé tělo.
Vypros mi milost,
abych zemřel tak jako Ty,
v objetí Ježíše a Marie.
Ježíši, Maria, Josefe,
do vašich rukou poroučím svou duši a tělo,
nyní i v hodinu své smrti. Amen.

Historie Slavnosti Všech svatých
Jen vševědoucí Bůh zná všechny své vyvolence ve věčné blaženosti.
My známe jména a částečně i skutky velkého množství svatých a světic
Božích, ale jistě je v nebi ohromný počet blažených, kteří zde na zemi
nebyli od Boha zvláštním způsobem oslaveni a jejichž jména ani neznáme.
A přece je slušné a spravedlivé, abychom ctili i je, neboť následovali věrně
Krista Pána a sám Bůh je takto poctil. To je důvod hromadné oslavy všech
svatých, v níž se dostává náboženské pocty všem oslaveným vyvolencům
Božím. Na křesťanském Východě už od 4. století se slavil společný svátek
všech mučedníků. V syrském obřadu ve velikonoční době 13. května, v
byzantském obřadu na první neděli po Seslání Ducha svatého, aby se
naznačilo, že svatost je ovocem milostí Ducha svatého. Tato slavnost se
udržela až dosud, ale rozšířila se pak na oslavu všech svatých. Podobná
slavnost se v 7. století objevuje také v Římě. Tehdy dostal papež Bonifác
IV. od císaře památný Pantheon, pohanský chrám všech olympských
bohů, a upravil ho pro bohoslužebné křesťanské obřady, dal tam převézt
velké množství ostatků svatých a zasvětil jej 13. května roku 609/610 ke
cti Panny Marie, Matky Boží, a všech svatých mučedníků. Od té doby se
konala hromadná oslava všech mučedníků 13. května.
Od 8. století se tento svátek slavil v Irsku a v Anglii. I u Keltů
a Franků se začal slavit Svátek Všech svatých a to nejen mučedníků
1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento
den nový rok. Slavení svátku všech svatých se brzy rozšířilo. V Římě papež
Řehoř III. (731 - 741) zasvětil oratorium v bazilice sv. Petra Vykupiteli,
jeho svaté Matce, všem apoštolům, mučedníkům, vyznavačům a všem
dokonalým spravedlivým celého světa, kteří zesnuli, a nařídil, aby v tomto
oratoriu byly slaveny vigilie a sloužena mešní liturgie na oslavu všech
svatých. Tak znenáhla krystalizovala myšlenka hromadné oslavy všech
svatých, až Řehoř IV. (827 - 844) rozšířil svátek všech mučedníků z 13.
května na slavnost všech svatých a přeložil ho asi z praktických důvodů na
1. listopad: 13. května totiž na tuto slavnost do Říma přicházelo mnoho
poutníků, ale zjara pro ně nebylo dostatek potravin. Tak se slavnost všech
svatých mimoděk dostala do doby liturgického podzimu, kam se svým
významem výborně hodí. Je to doba sklizně i pro Církev. Svatí jsou pak
nejdrahocennější ovoce vykupitelského díla, v němž Církev pokračuje. Jde
o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do nebe, i těch, jejichž jména již
neznáme.

Rok 2015 bude věnovaný zasvěcenému životu.
Rok zasvěceného života začne 30. listopadu, tedy na první adventní neděli,
vysvětluje v úvodu obsáhlého rozhovoru španělský františkán, arcibiskup José Rodríguez
Carballo, sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti
apoštolského života. „Toto datum bylo vybráno úmyslně – advent je časem naděje. A
právě ctností naděje se má zasvěcený život neustále vyznačovat“, poznamenává Carballo.
Závěr roku byl stanoven na druhý únor 2016, Světový den zasvěceného života. V průběhu
celého období bude vatikánská půda hostit množství iniciativ pro představitele řeholních
společenství. Papež František se každého z těchto setkání zamýšlí osobně zúčastnit, ať již
formou zvláštní audience nebo slavením společné eucharistie. V rámci lednového Týdne
modliteb za jednotu křesťanů (22.-24.1.2015) se uskuteční ekumenické setkání řeholníků
a řeholnic; o Svatém týdnu jsou do Vatikánu pozváni zodpovědní za řeholní formaci.
Poslední zářijový týden příštího roku bude patřit setkání novicek a noviců, zatímco krátce
před závěrem celého Roku zasvěceného života (v posledním lednovém týdnu 2016) se mají
konat souběžná setkání se členy sekulárních institutů, zástupkyněmi zasvěcených panen
(ordo virginum), společnostmi apoštolského řeholního života a předsedkyněmi federací
společností kontemplativního života.
Jak zdůraznil arcibiskup Carballo, vatikánská setkání by měly doplnit iniciativy
jednotlivých národních a oblastních řeholních konferencí. Důležitější než vnější aktivismus
je však duch celého Roku zasvěceného života, který zahájí plenární zasedání vatikánské
kongregace pro řeholní život pod titulem „Mladé víno do nových měchů“ (Mk 2,22). „V
naslouchání Duchu svatému se pokusíme rozpoznat, jak v kreativní věrnosti zasvěcený
život nasměrovat, právě ve spojení nového se starým, nova et vetera“, podotýká mons.
Carballo. Zvláštní důraz chce vatikánský úřad klást na formaci řeholníků, na kterou papež
František opakovaně poukázal. „Chceme zjistit, jak to s formací vypadá, jaké jsou její
mezery, kde existuje něco kladného, co by vyžadovalo podporu“, soudí sekretář kongregace,
zodpovědné za řeholní život v církvi. Formace se nevyhne ani členům kontemplativních
řádů – vatikánský úřad pro ně chystá kurs po internetové síti. Na druhé straně je ovšem
také vyzývá k řetězové modlitbě – za církev, zasvěcený život a celý svět.
Rok zasvěceného života má podle Braze de Avize tři cíle.
1. Především je to „vděčné připomenutí” uplynulých desetiletí. Kardinál použil výraz papeže
Františka, podle něhož je zasvěcený život „komplexní, utvořený z hříchu i milosti“. „V tomto
roce chceme uznat a vyznat svou slabost, ale chceme také s radostí křičet do světa o svatosti
a životní síle, které jsou zde přítomny. Kolik svatosti, často skryté, avšak ne méně plodné,
vede muže a ženy k tomu, aby byli obrazy Boha třikrát svatého,“ uvedl kardinál.
2. Druhým cílem Roku zasvěceného života je nadějný pohled do budoucnosti. Podle Braze
de Avize je současná společenská krize, která plně doléhá také na řeholní život, vhodnou
příležitostí k hlubšímu růstu: „Tváří v tvář tolika prorokům hlásajícím neštěstí chceme
zůstat lidmi naděje; naděje, která se nezakládá na našich vozech a koních, tedy na našich
silách, na našich počtech, nýbrž na tom, v koho jsme složili důvěru.“
3. Poslední cíl představuje „prožívání přítomnosti s opravdovým zápalem“. „Vášeň mluví
o zamilování, opravdovém přátelství, o hlubokém společenství … O to všechno jde, když
mluvíme o zasvěceném životě,“ zdůraznil kardinál Braz de Aviz.

Evropské setkání mladých
29. prosince 2014 - 2. ledna 2015
Evropská setkání
Evropská setkání se konají od roku 1978. Minulý rok
se setkání konalo ve Štrasburku, před tím v Římě (2012), v
Berlíně (2011) a na mnoha dalších místech. Už jednou se
konalo v Praze: v roce 1990, v roce velkých změn. Čeká
se, že na toto setkání přijede do Prahy 20-25 tisíc účastníků
z celé Evropy. Setkání se uskuteční v Praze na pozvání
České biskupské konference a Ekumenické rady církví v
ČR. Mladí lidé, kteří na setkání přijíždějí, netvoří nějaké
hnutí, ale hledají cesty důvěry tím, že se snaží prohloubit
svůj vnitřní život a zároveň podporovat solidaritu napříč

našimi rozdělenými společnostmi.
Komunita Taizé
Komunitu Taizé tvoří přibližně sto bratří
z více než třiceti zemí a z různých křesťanských
denominací. Komunita chce, aby byl její život
znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a
mezi národy. Bratři žijí výhradně ze své práce;
nepřijímají žádné dary.
Setkáni v Praze na konci tohoto roku
Komunita Taizé toto setkání připravuje ve
spolupráci s místními přípravnými týmy po celé
Praze i v jejím okolí. Všichni obyvatelé jsou zváni,
aby přijali účastníky ve svém domově. Program
setkání se skládá ze sdílení myšlenek a zážitků v
mezinárodních skupinkách, společné modlitby a
tematických setkání. Dopoledne se bude program
odehrávat ve farnostech, sborech a školách,
v poledne se mladí lidé shromáždí ve velkých
chrámech v centru Prahy a večer na výstavišti v
Letňanech (PVA PO PRAHA).
Obyvatelé Prahy a okolí se budou moct
do programu zapojit bez ohledu na věk, aniž by
potřebovali nějakou vstupenku nebo aniž by se
museli předem přihlašovat.
Přijďte nás navštívit, rádi vás uvidíme!
Taizé, přípravné centrum
Kafkův dům, nám. F. Kafky, Praha
Otevřeno od 25. září,
úterý-sobota: 10:00-12:00 a 14:00-18:00.
Poštovní adresa:
Taizé - Praha,
nám. Franze Kafky 24/3,
110 00 Praha 1
Email: info@taizepraha.cz
Tel: +420 226633988
Web: www.taizepraha.cz
www.facebook.com/TaizePraha2014
Přijmout u sebe doma mladé lidi
může být jedním z nejhezčích způsobů,
jak se setkání zúčastnit. Mladí účastníci
(většinou ve věku 17–35 let) si přivezou
spacáky a karimatky. Potřebují jenom
jednoduchou snídani. Po snídani odjedou
a okolo 22:00 se zase vrátí. 1. ledna
můžete pozvat své hosty na oběd. Vřelé
přijetí je o tolik důležitější než luxus!
Pokud můžete pomoct s ubytováním
na evropském setkání, vyplňte formulář
a odevzdejte jej místnímu přípravnému
týmu nebo jej odešlete na adresu:
Taizé - Praha,
nám. Franze Kafky 24/3,
110 00 Praha 1

