
 
Bez milosti nemůžeme nic 

Papež František před Regina caeli, nám. sv. Petra, 1.4.2013 
 

... Kristus přemohl zlo plně a definitivně, ale je na nás, 
na lidech každé doby, abychom přijali toto vítězství do 
svého života a konkrétních dějinných a sociálních 
skutečností. Proto mi připadá důležité zdůraznit prosbu, 
kterou předkládáme Bohu v dnešní liturgii: „Bože, ty 
ve své církvi dáváš z křestního pramene život stále 
novým generacím; prosíme tě za všechny křesťany: dej 

ať svému křtu zůstanou věrni a žijí podle víry, kterou přijali“ (Vstupní 
modlitba z pondělí Velikonočního oktávu). 
 Opravdu, křest, který z nás činí Boží děti a eucharistie, jež nás 
sjednocuje s Kristem, se musejí stát životem, tedy přejít do postojů, 
jednání, gest a rozhodnutí. Milost obsažená ve velikonočních 
svátostech je enormním potenciálem obnovy osobní existence pro 
rodinný život a pro sociální vztahy. Všechno však prochází lidským 
srdcem. Pokud se nechám dostihnout milostí vzkříšeného Krista, 
pokud jí dovolím, aby mne změnila v tom, co ve mně není dobré 
a může škodit mně i druhým, dovolím, aby se Kristovo vítězství 
potvrdilo v mém životě a rozšířilo tak svoje blahodárné působení. 
Taková je moc milosti! Bez milosti nemůžeme nic. Bez milosti 
nemůžeme nic! A s touto milostí křtu a eucharistického přijímání 
se mohu stát nástrojem Božího milosrdenství, onoho krásného Božího 
milosrdenství. 
 Vyjádřit v životě svátost, kterou jsme přijali – to je, drazí bratři 
a sestry, náš každodenní závazek, ale řekl bych, že také naše 
každodenní radost! Radost z pocitu, že jsme nástrojem Kristovy 
milosti, jako ratolesti kmenu vinné révy, kterým je On sám, oživováni 
mízou Jeho Ducha! 
 Modleme se společně ve jménu zabitého a vzkříšeného Pána 
a na přímluvu Nejsvětější Panny Marie prosme, aby Velikonoční 
tajemství působilo v našem nitru a v této naší době a aby nenávist 
přenechala místo lásce, lež pravdě, pomsta odpuštění a smutek radosti.  
 
(Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18054) 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  •  Duben 2014  •  Ročník 7  •  Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 
„Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, 

 původem z rodu Davidova; to je moje evangelium.“ 
(2. list sv. Pavla Timoteovi 2,8) 

 
Aktuálně 

******* 
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

******* 
V neděli 6. dubna 2014 si Vás dovolují pozvat Biskupství litoměřické 
a Město Litoměřice na pietní akci pořádanou u příležitosti 40. výročí úmrtí 
ThDr. Štěpána kardinála Trochty SDB (26. března 1905, Francova Lhota – 
6. dubna 1974, Litoměřice), 17. sídelního biskupa litoměřického. V 10:00 – 
mše svatá v katedrále sv. Štěpána, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. 
Jan Baxant; 15:00 – pietní vzpomínka u hrobu Štěpána kardinála Trochty 
na městském hřbitově. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 11. až 12. dubna 2014 se v Litoměřicích koná již 
49. diecézní setkání mládeže. Více informací najdete na webové 
adrese http://www.dcml.cz. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Na Velký pátek 18. dubna 2014 je vyhlášena sbírka na Jeruzalémský Boží 
hrob ve Svaté zemi. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 V neděli 27. dubna 2014 bude v Římě papež František za přítomnosti 
emeritního papeže Benedikta XVI. svatořečit své předchůdce na Petrově 
stolci, blahoslaveného papeže Jana Pavla II. a blahoslaveného papeže 
Jana XXIII. – tedy o druhou neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. 
ustanovil nedělí Božího milosrdenství.  

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
 3.4.2014  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 

 Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
   – Mše svatá v 17:30. 

  
 6.4.2014 5. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 

 

Bohoslužby ve Svatém týdnu 

a velikonoční bohoslužby 
 
13.4.2014 KVĚTNÁ NEDĚLE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

Připomeneme si slavný vjezd Ježíše Krista 
do Jeruzaléma slavnou bohoslužbou se svěcením 
ratolestí, průvodem a čtením pašijí. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
–  Mše svatá v 10:30. 

 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
17.4.2014 ZELENÝ ČTVRTEK 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 17:30. 
Poslední večeře Ježíše Krista.  
Památka ustanovení mše svaté. 

 
18.4.2014 VELKÝ PÁTEK 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  
  Křížová cesta v 15:00. 

Svátost smíření v 16:00. 
Den umučení Ježíše Krista – obřady v 17:30.  
Uctívání svatého kříže, zpívané pašije. 
Pobožnost u Božího hrobu. 

 
19.4.2014 BÍLÁ SOBOTA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
  Kaple s Božím hrobem otevřena od 8:00. 
  Výstav Nejsvětější svátosti – tichá adorace po celý den. 
   

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
JEŽÍŠE KRISTA 
Slavná mše svatá v 19:00. 
Žehnání ohně a velikonočního paškálu,  
četba z Písma svatého, křestní obřad. 

 
20.4.2014 BOŽÍ HOD VELIKONO ČNÍ 
  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

Slavná mše svatá doprovázena chrámovým sborem. 
 
21.4.2014 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

Velikonoční pomlázka pro děti 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 
 

26.4.2014 SOBOTA VELIKONO ČNÍHO OKTÁVU 
 Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  – Mše svatá v 14:00. 

 
27.4.2014 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
  NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  

 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. 
 



 

Snímání z kříže 
Peter Paul Rubens 

 

O modlitbě, díl IV. 
 

550. Jaké jsou podstatné způsoby 
křesťanské modlitby? 
Jsou to velebení a klanění (adorace), prosebná 
a přímluvná modlitba, díkůvzdání a chvála. 
Eucharistie obsahuje a vyjadřuje všechny 
způsoby modlitby. 
 
551. Co je to velebení? 
Velebení je odpověď člověka na Boží 
dary:  velebíme Všemohoucího, který nám od 

           počátku žehná a zahrnuje nás svými dary. 
 
552. Co je to klanění? 
Klanění (adorace) je postoj člověka, který uznává, že je tvorem před svým 
třikrát svatým Stvořitelem. 
 
553. Jaké jsou formy prosebné modlitby? 
Může to být prosba o odpuštění nebo pokorná a důvěryplná prosba za 
všechny naše potřeby, jak duchovní, tak tělesné. Avšak první skutečností, po 
níž máme toužit, je příchod Božího království. 
 
554. V čem spočívá přímluvná modlitba? 
Přímluvná modlitba spočívá v prosbě ve prospěch druhého. Připodobňuje 
naši modlitbu Ježíšově modlitbě a spojuje nás s ní. On se u Otce přimlouvá 
za všechny lidi, zvláště za hříšníky. Přímluva se má vztahovat i na nepřátele. 
 
555. Kdy se Bohu vzdávají díky? 
Církev vzdává Bohu díky neustále, především slavením eucharistie, v níž jí 
Kristus dává účast na svém díkůvzdání Otci. Každá událost se pro křesťana 
stává důvodem k díkůvzdání. 
 
556. Co je to modlitba chvály? 
Chvála je způsob modlitby, v níže se bezprostředněji uznává, že Bůh je 
Bohem. Je naprosto nezištná: opěvuje Boha pro něho samého a vzdává mu 
slávu prostě proto, že je. 
 
(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve, www.wikipaintings.org) 

Bůh nemůže trpět, ale… 
Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI. (KN, 2009) 

 

Křesťanská víra v člověku probudila 
schopnost trpět  
Křesťanská víra má v lidských dějinách 
zásluhu na tom, že v člověku novým 
způsobem a v nové hloubce probudila 
schopnost trpět, což pro jeho lidství mělo 
rozhodující význam. Křesťanská víra nám 
ukázala, že Bůh, zosobněná pravda a láska, 
chtěl trpět za nás a spolu s námi. 
 

 
 

Bůh nemůže trpět 
Bernard z Clairvaux vytvořil jeden znamenitý slovní obrat: 
„Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis – Bůh nemůže trpět, 
ale může soucítit.“ Člověk má pro Boha takovou cenu, že se on sám 
stal člověkem, aby mohl spolu s člověkem sou-cítit, spolu-trpět 
způsobem velmi reálným, totiž v těle a krvi, jak nám to podává 
pašijový příběh o Ježíšově umučení. 
 
 
On vstoupil do veškerého lidského utrpení 
Do veškerého lidského utrpení vstoupil ten, kdo naplno toto utrpení 
sdílí a spolu ho snáší; odtud do každého utrpení proniká con-solatio, 
útěcha z přítomné soucitné, spolutrpící Boží lásky, a spolu s ní 
vychází hvězda naděje. 
 
 
 
(Zdroje: http://www.pastorace.cz/Clanky/Buh-nemuze-trpet-ale.html,  
 http://en.wikipedia.org) 

Modlitba přadleny 
Gerrit Dou 



 
Významní duchovní z Lounska 

Jaroslav Havrlant 
 

Mistr Reimbot a Karel IV.  (2. část) 
 

 Podle jednoho německého historika 
Reimbot nikdy lékařskou péči nevykonával, 
ale Prof. Milada Říhová, která se věnuje 
středověkým dějinám medicíny, soudí na 
mnohem aktivnější vystupování Reimbota 
jako lékaře. Karel IV. totiž o tomto svém 
milém a důvěrném lékaři doslova říká: „Má 
velké zásluhy v mnoha prospěšných službách, 
které po dlouhá léta vykonával při velkých 
a beznadějných případech mé tělesné slabosti 
a mých cvičeních.“ Zdá se tedy, že Reimbot 

krále a později císaře skutečně ošetřoval a prováděl dokonce i jakási 
rehabilitační cvičení. Roku 1350 měl Karel IV. těžký úraz páteře, kdy 
mu hrozilo doživotní ochrnutí. Kdyby pravidelně neprováděl speciální 
cvičení, zůstal by pohybově omezený. 
 Není jasné, zda Reimbot jako lounský farář do Loun vůbec 
někdy zavítal. Jako císařův dvorní lékař, sekretář a zvláštní posel, 
k tomu stále ještě studující v Praze a v Bologni, se jistě ve své 
pastýřské funkci v našem městě musel nechat zastupovat. Pozdější 
okolnosti však naznačují jeho možný vliv na orientaci městské školy 
na lékařskou fakultu. Ve Vatikánu se dochovalo 13 tlustých kodexů 
z někdejší Reimbotovy knihovny. Karlův lékař totiž knihy kupoval, 
dával opisovat a často sám opisoval. Není proto vyloučeno, že některé 
spisy daroval do Loun a nasměroval tak zdejší žáky ke studiu 
medicíny. Z Loun šel také plat pro lektora pražské lékařské fakulty  
a lounský rychtář byl v úzkém kontaktu s královským lékařem 
a pozdějším biskupem Albíkem z Uničova. Z Loun také pocházel 
Antonín, student medicíny, kterého Jan Hus na slavnostní univerzitní 
disputaci přirovnal k proslulému antickému lékaři Galénovi a nechal 
jej řešit otázku: proč mají lidé velmi nezdravý spánek, vnikají-li k nim 

oknem měsíční paprsky. V říjnu 1413 byl Antonín z Loun zvolen 
rektorem pražské univerzity. 
 Mohl tedy Reimbot zanechat v našem městě přeci jen nějakou 
stopu a nasměrovat zdejší školu k medicíně? Reimbot byl v každém 
případě příkladem středověkého vzdělance, který často opisoval díla 
uznávaných autorů. Dokonce i jeho Životospráva pro Karla IV. není 
ničím jiným než výtahem ze spisu o ochraně zdraví od již zmíněného 
řeckého lékaře Galéna. Podle neobvyklé velikosti písma Reimbotova 
obtížně čitelného rukopisu se dá soudit na jeho oční vadu. Ke své 
práci i ke studiu potřeboval ovšem finanční zajištění, které mu císař 
poskytoval prostřednictvím církevních funkcí a obročí. Proto 
Karel IV. tak často žádal papeže, aby svému oblíbenému lékaři 
umožnil stát se farářem v Östringen nebo kanovníkem ve Vormsu, ve 
Špýru, v Mohuči, v Neuhausen, v Praze, nebo aby obdržel obročí 
v Horním Ebenheimu. Třebaže Reimbot nezískal všechna tato místa, 
jeho církevní dráha svědčí o nešvaru pozdního středověku, jemuž 
se říká mnohoobročnictví. 
 Karel IV. založil pražské arcibiskupství, mnohé kostely, 
kláštery a kapituly, také založil univerzitu, první ve střední Evropě, 
a Nové Město pražské. Jeho cílem bylo proměnit Prahu v druhý Řím. 
 Je známo, jak Karel IV. sbíral různé relikvie, čímž prý 
podporoval kult světců na úkor Krista a eucharistie. Ovšem právě 
eucharistický půst zachránil zbožného 
Karla IV. v Pavii před otráveným jíd-
lem. Zbožnost vzdělaného panovníka, 
který byl dokonce vysvěcen na akolytu 
(patřil k nižšímu duchovenstvu), byla 
hluboká. Při uzdravení z nemocí byl 
jistě velmi vděčný svému lékaři, ale  
mnohem větší zásluhy připisoval Bohu 
a přímluvě jeho svatých.  
 
 
(redakcí zkráceno a upraveno) 
 


