
 
 Úryvky z dopisů velkých osobností 

Modlitba 
Svatý Augustin, roku 411, jisté urozené paní. 

 

Paní, žádala jste mě, abych Vám řekl něco 
o modlitbě. Pro nás, lidská stvoření, jsou slova 
nezbytná, ne že by mohla Bohu sdělit naše přání, 
o nichž on neví, nebo že by mohla změnit jeho 
úmysly, nýbrž protože nám pomáhají nahlédnout 
do sebe samých a uvědomit si své potřeby. Když 
říkáme „posvěť se jméno tvé,“ vzbuzujeme 
v sobě touhu, aby Boží jméno, svaté samo o sobě, 

bylo také lidmi považováno za svaté, a aby jím nepohrdali, neboť to 
přináší prospěch nikoli Bohu, nýbrž lidem. A když říkáme „přijď krá-
lovství tvé,“ přestože víme, že ono přijde, ať si to přejeme nebo ne, 
vzbuzujeme ve své duši touhu po tomto království, aby přišlo mezi 
nás, a abychom byli shledáni hodnými v něm kralovat... 
 

 Nehledě na slova, která vyslovujeme, modlíme-li se správně a 
vhodně, neříkáme vlastně nic víc, než co můžeme najít již v modlitbě 
Páně. Žádá-li člověk něco, co nemá místo v této evangelijní modlitbě, 
nemodlí se sice hříšně, nemá však správného ducha modlitby. Zamys-
líte-li se nad prosbami obsaženými ve všech svatých modlitbách, jsem 
si jist, že nenajdete nic, co by už nebylo zahrnuto v modlitbě Páně. 
Když se modlíme, můžeme tedy užívat slova, jaká se nám líbí, avšak 
musíme žádat stále o tytéž věci. Zde nemáme žádnou možnost volby. 
Víra, naděje a láska vede duši, aby se modlila k Bohu. To jest vede 
duši, jež věří, doufá, touží a hledá oč by měla Boha prosit, tím, že 
rozjímá o modlitbě Páně... 
 
Zdroje:  
CUMMING, John, ed. Dopisy velkých osobností hříšníkům. II.: Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, 
nadšení, horlivost a pochybnosti, pronásledování, týrání a věznění. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 
s. 32–33; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne.jpg/4
70px-Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne.jpg. Volné dílo.
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Úvodní zamyšlení 
 

„Je zapotřebí znovu objevit Boha, 

soustředit se na Něj a svěřit se Jeho milosti.“ 
 

(Robert kardinál Sarah, 8.4.2019) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají 
v měsíci květnu po každé večerní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných 
důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 2. května od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 5. května při mši svaté bude udělovat SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Slavnou bohoslužbu doprovodí 
lounský chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 12. května oslavíme Den matek, neboť svátek matek se u nás slaví 
vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den je oceněním jejich 
odvahy a oběti mateřství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pátek 24. května opět pořádá také naše farnost NOC KOSTELŮ – 
program je uveden na vývěskách. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  1. 5. 2019 NEZÁVAZNÁ PAMÁTKA  SV. JOSEFA DĚLNÍKA 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

 

  2. 5. 2019  PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
  Kostel Nejsvětější Trojice a 14 sv. pomocníků – Mše svatá v 17:30. 
 

  3. 5. 2019 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

  4. 5. 2019 SOBOTA PO 2. NEDĚLI VELIKONO ČNÍ 
  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 

  5. 5. 2019 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - BIŘMOVÁNÍ V LOUNECH  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

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

 

  8. 5. 2019 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ  
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
Mše svatá za mír a blaho naší vlasti. 

 

12. 5. 2019  4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

 

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

16. 5. 2019 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
  Kostel sv. Jakuba v Cítolibech  – Mše svatá v 17:30. 
  Po mši svaté krátká pouť k soše sv. Jana  Nepomuckého. 
 

19. 5. 2019  5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

25. 5. 2019 SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONO ČNÍ  
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

26. 5. 2019 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

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

30. 5. 2019 SVÁTEK SV. ZDISLAVY, HLAVNÍ PATRONKY DIECÉZE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

31. 5. 2019 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

O mši svaté: Bohoslužba slova /1 
 

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 31.1.2018 
 

 Vysvětlím, k čemu při bohoslužbě slova dochází. Bib-
lický text totiž přestává být písmem a stává se živým 
slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora 
nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou naslou-
cháme. Duch, který »mluvil ústy proroků« (Krédo), 
inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo opravdu působilo 

v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 
9). K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. 
Bůh promlouvá a my Mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňo-
vali to, co jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná 
dobře nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh 
k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve ztišení. 
 
Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život, jak trefně připomíná proni-
kavý postřeh, že »nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst« (Mt 4,4); o život, který nám dává Boží 
slovo. V tomto smyslu, mluvíme o bohoslužbě slova jako o „stolu“, 
který prostírá Pán, aby sytil náš duchovní život. Tento bohatě pro-
střený stůl otevírá široký přístup k pokladům Bible (srov. Sacro-
sanctum concilium, 51) jak Starého, tak Nového zákona, protože 
v nich církev hlásá jedno a totéž Kristovo tajemství (srov. Úvod 
k mešnímu lekcionáři, 5). Pomysleme na bohatství biblických čtení, 
nabízené třemi nedělními cykly, které nás ve světle synoptických 
evangelií provázejí během liturgického roku. Je to obrovské bohatství! 
Rád bych zde podtrhnul také význam responsoriálního Žalmu, který 
má usnadňovat meditaci předchozího čtení. Je vhodné Žalm zpívat, 
alespoň jeho odpověď (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 
61; Úvod k mešnímu lekcionáři, 19-22). 
 
Zdroje: 
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27115;https://www.radiovaticana.cz/images/papafr.jpg. 


