
Svatí papežové, kte�í nás provázejí 

Svatý Kalixt I. (asi 160 – 222), 14. �íjna 

Kalixt pocházel z �ímské 
k�es�anské rodiny. P�vodn� byl 
otrokem. V mládí byl odsouzen 
k nuceným pracím na Sardinii, ale na 
p�ímluvu Marcie, favoritky císa�e 
Commoda, byl s ostatními k�es�any 
propušt�n a pobýval v ústraní v Antiu. 
Nastupující papež Zefyrin, p�vodn� také 
otrok, ho s d�v�rou povolal do �íma 
za svého rádce (kolem roku 199), 
vysv�til ho na jáhna  a sv��il mu správu 
h�bitova k�es�an� (dnešní Kalixtovy 

katakomby) p�i �ímské silnici Via Appia. 
 Po Zefyrinov� smrti roku 217 byl Kalixt zvolen rozhodnutím 
v�tšiny kn�ží a k�es�anského lidu za jeho nástupce. Zvolení Kalixta I. 
papežem však vyvolalo prudký protest ctižádostivého presbytera a 
teologa Hippolyta, pozd�jšího prvního vzdoropapeže, který ho 
neprávem obvinil z bluda�ství. Hippolytus mu mimo jiné vytýkal, že 
nedostate�n� brání Církev proti sabelián�m a je shovívavý k t�žkým 
h�íšník�m. Kalixt I. ovšem vystupoval proti sabelián�m, kte�í popírali 
rozlišování t�í osob v Nejsv�t�jší Trojici, i proti dalším herezím. 
(Pozd�ji se Hippolytus s Církví smí�il a zem�el mu�ednickou smrtí 
spolu s papežem Pontianem.) V rozhodování o život� Církve byl 
Kalixt I. moud�e shovívavý. Vydal edikt, v n�mž povolil návrat 
t�žkým h�íšník�m do Církve a ke Stolu Pán� po vykonání �ádného 
pokání, povolil také s�atky urozených žen a otrok� (podle státního 
�ímského práva to nebylo možné) a z�ídil v Zátibe�í správní a 
dobro�inný ústav. 

Dne 14. �íjna roku 222 byl papež Kalixt I. zabit p�i 
protik�es�anské bou�i. Poh�ben byl v Calepodiových katakombách 
poblíž ulice Via Aurelia. V 9. století byly jeho ostatky p�eneseny 
do baziliky Santa Maria in Trastevere.  

Vydává Farní rada �ímskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  �íjen 2010, Neprodejné 

Úvodní zamyšlení 
„Množství moudrých je spásou sv�ta a rozvážný král je pilí�em lidu.“ 
            (Kniha Moudrosti 6,24)

Aktuáln�
∗∗∗∗∗∗∗

HODINY NÁBOŽENSTVÍ probíhají každou st�edu na d�kanství 
v Lounech. Mladší žáci zahajují výuku ve 14:00, starší žáci ve 14:50. 
Bylo by dob�e, kdyby rodi�e a kmot�i více dbali na pravidelnou 
docházku d�tí.  

∗∗∗∗∗∗∗

SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve �tvrtek 7. �íjna 2010 od 18:30. 
∗∗∗∗∗∗∗

SV�CENÍ HUBERTOVY JÍZDY 
Tradi�ní Hubertova jízda v sobotu 9. �íjna 2010 od 11:00 v Opo�n�. 

∗∗∗∗∗∗∗

SLAVNOSTNÍ KONCERT K 15. VÝRO�Í ZALOŽENÍ 
FLÉTNOVÉHO SOUBORU COLLEGIUM FLAUTINI
V pátek 15. �íjna 2010 od 17:00 v chrámu sv. Mikuláše vystoupí 
flétnový soubor pod vedením paní Jany Se�anské a pozvaní hosté. 

∗∗∗∗∗∗∗

UPOZORN�NÍ NA ZM�NU �ASU BOHOSLUŽEB 
V období od 1. �íjna 2010 do 28. února 2011 za�ínají ve�erní 
bohoslužby vždy o 1 hodinu d�íve: v 16:30. 

∗∗∗∗∗∗∗

31.10.2010 NEZAPOME�TE – OP�T ZM�NA �ASU! 
Nutno v�as posunout malou ru�i�ku o hodinu zp�t.

∗∗∗∗∗∗∗



P�ehled ned�lních a sváte�ních bohoslužeb

M�síc �íjen je zasv�cen Pann� Marii R�žencové a 

modlitb� r�žence. Vždy p�l hodiny p�ede mší svatou 

se sejdeme ke spole�né modlitb� r�žence: v úterý,  

ve �tvrtek a v pátek od 16:00 a v ned�li od 08:00. 

03.10.2010  27. NED�LE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

07.10.2010  PANNA MARIA R�ŽENCOVÁ 
1. �TVRTEK V M�SÍCI

  Mše svatá v 16:30 v kostele Nejsv�t�jší Trojice 
a 14. svatých Pomocník�.

10.10.2010  28. NED�LE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

10.10.2010 KOSTEL SV. MATOUŠE V DOBROM��ICÍCH 
  Mše svatá v 10:30.

17.10.2010  29. NED�LE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

17.10.2010 MŠE SVATÁ V POUTNÍM KOSTELE  
  NANEBEVZETÍ  PANNY MARIE

V DOLNÍM RO�OV	 ve 14:30. 

24.10.2010  30. NED�LE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

MISIJNÍ NED�LE 2010 – SBÍRKA NA MISIE 

28.10.2010 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY 
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
STÁTNÍ SVÁTEK �R 

31.10.2010 31. NED�LE V MEZIDOBÍ 
Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše.

U�ící se církev
Téma 28. ned�le v mezidobí: Svátost pomazání nemocných 

KKC 1499 
„Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kn�ží doporu�uje celá 
církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim uleh�il a 
zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovoln� p�idružili ke Kristovu 
utrpení a k jeho smrti, a tak byli prosp�šní Božímu lidu.“ 

KKC 1500 
Nemoc a utrpení vždy pat�ily k nejvážn�jším problém�m, které 
podrobují lidský život zkoušce. V nemoci �lov�k zakouší vlastní 
bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám m�že 
dát zahlédnout smrt. 

KKC 1501 
Nemoc m�že vést k úzkosti, 
k uzav�ení se do sebe, n�kdy 
dokonce k zoufalství a 
vzpou�e proti Bohu. M�že 
však také napomáhat �lov�ku 
k v�tší zralosti, pomoci mu 
rozlišit v jeho život�, co není 
podstatné, aby se zam��il na 
to, co je d�ležité. Velmi �asto 
nemoc vyvolává hledání 
Boha a návrat k n�mu. 

KKC 1509 
„Uzdravujte nemocné!“ (Mt 10,8). Církev dostala tento úkol od Pána a 
snaží se ho uskute��ovat jak pé�í, kterou poskytuje nemocným, tak 
p�ímluvnou modlitbou, kterou ji doprovází. V��í v oživující 
p�ítomnost Krista, léka�e duší i t�l. Tato p�ítomnost zvlášt� p�sobí 
ve svátostech a zcela mimo�ádn� v eucharistii, v chlebu, který dává 
v��ný život a na jehož spojení s t�lesným zdravím naráží svatý Pavel 
v 1. listu Korintským (11,30). 

(zdroj Katechismus katolické církve, www.katechismus.cz)


