
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 

Svatý Augustin (354 – 430), 28. srpna; učitel církve 
Patron: teologů, knihtiskařů, pivovarníků 
Atributy:  anděl, biskup, dítě, lžíce, mušle, orel, srdce, šíp 
 

Sv. Augustin (Aurelius Augustin, Augustin 
z Hippa) se narodil v Tagastě (dnes Souk-Ahras 
ve východním Alžírsku) v římské provincii 
Numidia, ve které byl jeho otec Patricius úředníkem. 
Otec byl spíše pohan, matka Monika byla horlivou 
křesťankou. V době studií vedl temperamentní 
Augustin nevázaný život se zábavami a milostnými 
vztahy. Jako sedmnáctiletý ctižádostivý mladík 
odešel do Kartága. Zde studoval rétoriku a filozofii 
a seznámil se s díly řeckých filozofů. Devět let byl 
členem sekty manichejců, která svět vysvětlovala 
zdánlivě logicky jako trvalý střet dobra a zla. Přitom 

působil jako profesor rétoriky nejdříve v Kartágu, později v Římě. Z Říma 
odešel do Milána, kde potkal několik osobností, které zásadně ovlivnily jeho 
další život. Především se zde setkal s milánským biskupem Ambrožem, 
který byl výborným řečníkem. Z jeho kázání začal Augustin poznávat nut-
nost duchovní dimenze života. Vliv sv. Ambrože, modlitby jeho matky 
sv. Moniky a čtení životopisu sv. Antonína vedly k Augustinově obrácení.  

Na Bílou sobotu 24. dubna 387 za přítomnosti své matky byl bisku-
pem Ambrožem pokřtěn. Za rok Augustin opustil Itálii a vrátil se do Afriky. 
Na rodném statku v Tagastě začal žít mnišským životem. V roce 391 byl vy-
svěcen na kněze a založil komunitu bratří. Spolupracoval také s biskupem 
Valeriem z pobřežního města Hippo Regius. Po biskupově smrti roku 395 
byl zvolen za jeho nástupce a biskupské povinnosti vykonával přes třicet let 
až do své smrti. Sepsáním první klášterní řehole (kolem roku 397) ovlivnil 
Augustin rozhodujícím způsobem vývoj řeholního života v Evropě. Poslední 
roky jeho života byly dramatické. V roce 430 Vandalové vpadli do provincie 
Numidia a oblehli město Hippo. Během dlouhého a vyčerpávajícího obležení 
Augustin těžce onemocněl a těsně před dobytím města 28. srpna 430 zemřel. 
Sv. Augustin je nejvýznačnějším latinským církevním spisovatelem, před-
stavitelem patristiky. Mimo jeho slavné Vyznání se zachovalo přes 500 ká-
zání a úvah. Jeho dílo má 113 svazků a svou hloubkou je v dějinách první 
ucelenou křesťanskou filozofií dějin. 
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Úvodní zamyšlení 
„Ty, Bože náš, jsi dobrotivý a věrný, shovívavý 

a všechno spravující milosrdenstvím.“ (Kniha Moudrosti 15,1) 

 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

CHARITA ČR VYHLAŠUJE SBÍRKU PRO SOMÁLSKO A ETIOPII 
OSN označila katastrofální humanitární situaci v zemích za hladomor. 
Sbírkový účet Charity ČR: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní 
symboly - Etiopie: 146 a Somálsko: 103. Pomoci můžete také zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
V OPOČNĚ 
Duchovní správa a Obecní úřad Opočno zvou k poutní mši svaté v neděli 
7. srpna 2011 v 10:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 
V ČERNČICÍCH 
Duchovní správa a Obecní úřad Černčice zvou k poutní mši svaté v neděli 
7. srpna 2011 v 16:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
V DOLNÍM RO ČOVĚ 
Slavná mše svatá v neděli 14. srpna 2011 v 10:00. Mši doprovodí pěvecký 
sbor z Horního Ročova. Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském 
náměstí v 8:45. Odjezd v 9:00, zastávky Tyršovo náměstí, Na Foukalce, 
Domov seniorů. Návrat z Dolního Ročova po 12 hodině. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 
 4. 8. 2011  1. ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

 6. 8. 2011 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.  

 

 7. 8. 2011  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V OPOČNĚ 
  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
  –  Mše svatá v 10:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 

–  Mše svatá v 16:00. 
 

14. 8. 2011  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM RO ČOVĚ 
  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

–  Mše svatá v 10:00. 
 

21. 8. 2011  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám 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. 
  
27. 8. 2011 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

28. 8. 2011  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Mše svatá k Duchu svatému za naše děti a mládež 
začínající nový školní rok.  
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30. 

Učící se církev 
 
Téma 20. neděle v mezidobí: Prozřetelnost Boží a mravní zlo – hřích 
 
391. Co je předpokladem přijetí Božího milosrdenství?  
Přijmout Boží milosrdenství od nás vyžaduje, abychom přiznali své viny 
a litovali svých hříchů. Sám Bůh svým Slovem a svým Duchem odhaluje 
naše hříchy, dává nám dar pravdy ve svědomí a dar naděje v odpuštění. 
 
392. Co je to hřích? 
Hřích je „slovo, skutek nebo touha proti věčnému zákonu“ (sv. Augustin). Je 
to urážka Boha neposlušností k jeho lásce. Zraňuje přirozenost člověka a na-
rušuje lidskou solidaritu. Kristus svým utrpením plně odhaluje závažnost 
hříchu a přemáhá jej svým milosrdenstvím. 
 
393. Existují různé druhy hříchů? 
Rozmanitost hříchů je veliká. Hříchy 
lze rozlišovat podle jejich předmětu 
nebo podle ctností či přikázání, proti 
nimž se staví. Mohou se týkat přímo 
Boha, bližního nebo nás samých. Mo-
hou se také rozlišovat na hříchy myš-
lením, slovem, skutkem a opomenutím. 
 
398. Co jsou neřesti? 
Neřesti jako pravý opak ctností jsou 
zvrácené návyky, které zatemňují svě-
domí a naklánějí k zlému. Neřesti mo-
hou být spojeny se sedmi hlavními 
hříchy: pýcha, lakomství, závist, hněv, 
smilstvo, nestřídmost, lenost. 
 
400. Co jsou struktury hříchu? 
Jsou to společenské poměry a instituce odporující Božímu zákonu, jež jsou 
výrazem a důsledkem osobních hříchů. 
 
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


