
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Kamil de Lellis (1550 – 1614), 14. července 
Patron: ošetřovatelů, nemocnic, nemocných, umírajících. 
Atributy: anděl, velký červený kříž na oděvu, na prsou i na ramenou. 
Je zobrazován, jak se stará o nemocné. Zakladatel kamiliánského řádu. 

  
Byl synem důstojníka, stal se také vojákem a  
po smrti svých rodičů prohrál celé jmění v kartách. 
Bojoval i ve službách benátské republiky proti 
Turkům, ale pro nemoc (otevřené zranění na pravé 
noze) nakonec opustil rozmařilou vojenskou 
službu a jelikož neuměl číst, živil se jako pomocný 
dělník. Jednou pomáhal při stavbě kapucínského 
kláštera. Během této práce se obrátil. Chtěl 
vstoupit ke kapucínům, ale pro vážné onemocnění 

nemohl být přijat.  Během léčení v nemocnici sv. Jakuba v Římě 
pomáhal ošetřovat spolupacienty a rozhodl se, že zasvětí svůj život 
tomuto povolání. Velký vliv na jeho duchovní život měl sv. Filip Neri.  
 

V roce 1582 založil společenství ošetřovatelů, kteří si říkali 
„Služebníci nemocných“ a jako znak začali užívat červený kříž. Z nich 
později (1591) vznikla řeholní společnost kamiliánů. Jejich velkou 
zásluhou je reforma nemocniční péče, kterou navázali na Jana z Boha, 
působícího ve Španělsku. Nakažlivě nemocní byli odděleni  
od ostatních, jídlo nemocných bylo zaměřeno na jejich nemoc, 
zlepšilo se vybavení pokojů nemocných. Umírající byli ošetřováni až 
do konce a byla jim poskytována duchovní pomoc. Při morových a 
cholerových epidemiích zemřelo mnoho členů tohoto řádu. 
Kamil de Lellis zemřel v Římě 14. července 1614. V roce 1742 byl 
papežem Benediktem XIV. blahořečen a v roce 1746 prohlášen  
za svatého. 
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Úvodní zamyšlení 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 
vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým 
duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ 
                                                                                 (Matouš 11,28-30) 
 

 
Aktuáln ě 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 3. až 5. července se budou již devátým rokem konat 
na Velehradě oslavy státního svátku u příležitosti Dne slovanských 
věrozvěstů, jejichž cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle 
bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského 
vyznání. Národní pouť se bude konat v sobotu 5. července, na slavnost  
sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní poutní bohoslužbu celebruje 
kardinál Giovanni Coppa s biskupy Čech a Moravy. Od 10:30 bude 
slavnostní poutní mše přenášena Českou televizí/II.program  
a Českým rozhlasem Praha. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 17. července od 19 hodin se uskuteční v chrámu svatého 
Mikuláše v rámci XVII. ročníku Festivalu uprostřed Evropy komorní 
koncert mladých pěveckých sólistů z Vogtlandska (Anett Fritsch- 
soprán, Martin Hässler- baryton, Hye-Won Gwag-varhany). Zazní díla 
J.S. Bacha, G.F. Händla, J. Haydna, F. Mendelssohna-Bartholdyho. 



 
Bohoslužby 

 
05.07.2008 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, Louny  

– mše svatá v 09:00 
06.07.2008 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
13.07.2008 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
13.07.2008 POUTNÍ SLAVNOST SV. MARKÉTY, Kroučová 

– mše svatá v 15:00 
20.07.2008 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
27.07.2008 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
27.07.2008 POUTNÍ SLAVNOST SV. JAKUBA Staršího, Cítoliby  

– mše svatá ve 14:00 
∗∗∗∗∗∗∗ 

BOHOSLUŽBY VE FARNÍM OBVOD Ě LOUNY, II. pol. 2008 
LOUNY   
neděle   08:30 
pondělí  mše svatá není 
úterý  17:30 
středa  08:00 
čtvrtek  17:30 
pátek  17:30 
sobota  08:00 

∗∗∗∗∗∗∗ 

OPOČNO  každou lichou neděli v 10:30 
LIPENEC  13.7., 10.8., 28.9., 2.11., 14.12., 26.12. v 10:30 
VINAŘICE  každou lichou neděli ve 14:00 
DOBROMĚŘICE 27.7., 24.8., 20.9., v 16:30 

19.10.,16.11., v 10:30 
24.12. ve 22:30  

CÍTOLIBY  27.7. poutní mše ve 14:00, 24.12. v 15:00  
OBORA   22.11. v 16:30 a  příležitostně  
HORNÍ ROČOV  2.11. v 15:00 a příležitostně 
DOLNÍ ROČOV  17.8. poutní mše v 10:00,7.9., 19.10., ve 14:30 
KROUČOVÁ  13.7. poutní mše v 15:00, 28.12. ve 14:30 
MĚRUNICE  26.7., 23.8., 20.9., 25.10., 15.11., 27.12., ve 14:00 

Učící se církev 
 
Základní pravdy křesťanské víry a morálky, díl třetí 
 
 
Sedm svátostí    Sedm křesťanských ctností 
 
1. Křest     1. Pokora 
2. Biřmování      2. Štědrost 
3. Svátost oltářní     3. Čistota|Cudnost 
4. Pokání a smíření     4. Přejícnost 
5. Pomazání nemocných    5. Střídmost  
6. Kněžství      6. Mírnost  
7. Manželství      7. Přičinlivost|Pracovitost 
 
 
Skutky duchovního milosrdenství  
1. Učit 
2. Radit 
3. Těšit 
4. Posilovat 
5. Odpouštět  
6. Trpělivě vše snášet 
7. Modlit se za živé i mrtvé 
 
 
 

Skutky tělesného milosrdenství 
1. Dávat najíst tomu, kdo má hlad. 
2. Hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou. 
3. Odívat toho, kdo nemá co na sebe. 
4. Navštěvovat nemocné a vězněné. 
5. Pohřbívat zesnulé. 


