
 
Svatí papežové, kteří nás provázejí 

 
Svatý Petr Celestin (1209 – 1296),  19. května 
 

Patron: města Isernia, knihařů 
 

 Svatý Petr Celestin (Celestin V.), 
vlastním jménem Pietro Angelari, se narodil 
v italském městě Isernia jako jedenácté dítě 
v chudé rolnické rodině. Od mládí působil velmi 
skromně a pokorně. Vstoupil k benediktinům, ale 
z touhy po osamělém životě nakonec odešel a 
stal se poustevníkem na hoře Monte Morrone. 
Teprve roku 1246 byl vysvěcen na kněze a 
oficiálně se stal benediktinským mnichem ve 
Faizole. Za pět let mu bylo povoleno vrátit se na 
Monte Morrone. Pro jeho svatý život k němu 

začali přicházet další poustevníci a roku 1274 zde Petr založil poustevnický 
řád, později nazvaný celestini (z lat. celeste - nebeský). Petr byl dobrým 
duchovním otcem a jako poustevník prožil většinu svého života.  
 
 V letech 1292 až 1294 byl papežský stolec 27 měsíců prázdný, 
protože se kardinálové nemohli shodnout na novém papeži. Nakonec pro 
uklidnění zvolili papežem Petra, kterému bylo už přes 80 let a žil v pověsti 
svatosti. Petr nechtěl volbu přijmout a poukazoval přitom na svou 
nezkušenost a neschopnost, ale marně. 29. srpna 1294 byl uveden do úřadu 
papeže. Brzy se ukázalo, že Petr, který si zvolil jméno Celestin V., na svůj 
úřad skutečně nestačí. Neapolský král Karel II. dosadil kolem papeže sobě 
oddané kardinály, zejména ctižádostivého Benedetta Caëtana (budoucího 
papeže Bonifáce VIII.), a tak řídil události k vlastnímu politickému 
prospěchu. Celestin V. se nakonec pro svou nedostatečnou schopnost 
k řízení a pod tlakem okolí rozhodl odstoupit. Obnovil zákon Řehoře X. 
o konkláve při volbě papeže (kardinálové se k volbě scházejí v Sixtinské 
kapli a zůstanou uzavřeni, dokud volba neskončí) a přidal výnos o papežově 
možnosti vzdát se úřadu. Sám se úřadu papeže vzdal 13. prosince téhož roku, 
kdy byl zvolen. Toužil odejít zpět do hor, ale jeho nástupce Bonifác VIII. se 
obával, aby ho protivníci nevyužili k vyvolání rozkolu, a proto jej nechal 
uvěznit na zámku Fumone, kde Celestin V. 19. května roku 1296 zemřel. 
Svatořečen byl roku 1313 v Avignonu papežem Klementem V. 
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Úvodní zamyšlení 
„Ovoce Božího Ducha však  je láska, radost, pokoj, trpělivost, 

laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“  (Gal 5, 22-23) 
 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konají v měsíci květnu vždy v úterý, 
ve čtvrtek a v pátek po mši svaté, která začíná v 17:30. První májová 
pobožnost se koná v pátek 30. dubna 2010. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude ve čtvrtek 6. května 2010 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VÝLET NA HRAD PRAVDU  pořádá děkanství v sobotu 15. května 
2010  pro děti, mládež a jejich rodiče. Odjezd je vlakem (děti zdarma) 
v 09:36 z nádraží Louny město (pod veterinárním střediskem), návrat 
dle počasí: při příznivém v 18:10, při nepříznivém v 16:10. Přijďte ve 
sportovním oblečení, nezapomeňte pláštěnku, pití a buřtíky. Čeká vás 
zkouška udatnosti, odvahy, různé vojenské ukázky a rady, jak si 
v přírodě poradit. Vezměte s sebou mamku, taťku a samozřejmě také 
kamarády i kamarádky.  

    Za děkanství zve P. Werner Horák. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY se uskuteční  dne 22. května 
2010 od 16:30 v kostele sv. Vavřince v Černčicích.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
NOC KOSTELŮ - dne 28. května 2010 bude otevřen chrám 
sv. Mikuláše v Lounech až do půlnoci. Připraveny jsou přednášky, 
možnost duchovního rozhovoru. 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
02. 05. 2010  5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
  Mše svatá v 08:30. 
 

08. 05. 2010 BOHOSLUŽBA ZA VLAST 
K 65. výročí ukončení II. světové války 
bude sloužena bohoslužba od 9:00. 

 

09. 05. 2010  6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - DEN MATEK  
Mše svatá v 08:30 ke cti Matky Boží 
a našich maminek. 

 

13. 05. 2010  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  
  Mše svatá v 17:30. 
 

16. 05. 2010  7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Mše svatá v 08:30. Rozloučení s vojenským kaplanem  
P. Jindřichem Zdíkem, OPraem., který odchází  
z našeho kraje.  

  

  „Duch Páně naplňuje celý svět” 
 

23. 05. 2010  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Mše svatá v 08:30. Mši svatou bude doprovázet 
Lounský chrámový sbor. 
Sbírka určena na podporu křesťanské televize Noe. 

 

23. 05. 2010 KOSTEL SV. MATOUŠE V DOBROM ĚŘICÍCH  
  Mše svatá v 10:30. 
 

Eucharistie je „zdrojem a vrcholem 
celého křesťanského života” 

 

30. 05. 2010 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Mše svatá v 08:30.  Svátost eucharistie – svaté 
přijímání přijmou poprvé ti, kteří se na tuto svátost 
dlouhodobě připravovali. 

Učící se církev 
 
Téma 7. neděle velikonoční: Církev je jedna a jednotná 
 

KKKC 161. Proč je církev jedna? 
Církev je jedna, protože jejím zdrojem a vzorem je jednota jediného Boha 
v Trojici božských osob; jejím zakladatelem je Ježíš Kristus, který obnovuje 
jednotu všech národů v jediném těle; její duší je Duch svatý, který 
sjednocuje všechny věřící ve společenství v Kristu. Má jednu jedinou víru, 
jediný svátostný život, jedinou apoštolskou posloupnost, jednu naději a tutéž 
lásku.  
 

KKKC 162. Kde se uskutečňuje tato jediná Kristova církev? 
Jediná Kristova církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, se 
uskutečňuje v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy 
ve společenství s ním. Jedině jejím prostřednictvím je dosažitelná plnost 
všech prostředků spásy, protože jedině apoštolskému sboru, jehož hlavou je 
Petr, svěřil Pán všechno bohatství Nového zákona. 
 
KKC 814 Nicméně již od počátku se tato „jedna“ církev představuje 
s velikou rozmanitostí, která pochází jak z různosti Božích darů, tak 
z různorodosti osob, které tyto dary dostávají. V jednotě Božího lidu se 
shromažďují rozmanité 
národy a kultury. Mezi 
členy církve existuje 
různost darů, funkcí, 
podmínek a způsobů 
života; „v církevním 
společenství existují 
místní církve, které si 
uchovávají vlastní 
tradice“. Velké bohatství 
takové rozmanitosti není 
na překážku jednotě 
církve. Přesto však hřích a tíže jeho následků stále ohrožují dar jednoty. 
I apoštol musí vyzývat: „…horlivě se snažte zachovávat jednotu ve 
smýšlení, spojeni poutem pokoje“ (Ef 4,3). 
 
(zdroj Katechismus a Kompendium Katechismu katolické církve) 


