
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Benedikt z Nursie (kolem 480 – 547), 11. července 
 
Patron: Evropy, řeholníků, horníků, speleologů, studujících, umírajících, 

 rolníků, pontifikátu současného papeže 
Atributy:  benediktinský hábit, trní, puklá mísa, pohár, chléb, havran, kniha 

 
Sv. Benedikt, zakladatel benediktinského 
řeholního řádu, se narodil v Nursii 
v umbrijských horách střední Itálie 
v zámožné šlechtické rodině. Ve čtrnácti 
letech byl Benedikt poslán na studia do 
Říma. Tamní studenti se však spíše 
oddávali hříšné nevázanosti než studiu a 
Benedikt znechucen tímto stavem zanechal 
studia a opustil Řím. Uchýlil se do horské 
samoty Sabinských vrchů a žil tři roky 
u Subiaca, východně od Tivoli, v jeskyni 
po vzoru egyptských poustevníků. Po třech 
letech přísné askeze byl pozván do 
Vicovara, aby se stal opatem tamějšího 

kláštera. V klášteře se snažil Benedikt zavést přísný řád, který však  mniši 
odmítli, dokonce se pokusili Benedikta otrávit.  

 
Benedikt se proto raději vrátil do Subiaca, kde kolem sebe vytvořil 

vlastní řeholní družinu. Pro své mladé stoupence založil v okolí Subiaca 
postupně dvanáct nových klášterů a společně vybudovali v letech 529 – 532 
na hoře Monte Cassino mohutný klášter. Zde sestavil Benedikt svá 
benediktinská řeholní pravidla skládající se ze 73 kapitol plných moudrosti, 
asketického ducha a organizační dokonalosti. „Regula Benedicti“ podstatně 
ovlivnila tvář západního světa a její obsah se stal inspirací pro celou církev a 
mnohé další řeholní řády. Benedikt svými činy významně přispěl ke konci 
starověkého řádu a napomohl k obrodě církve a řeholního života. Proto je 
právem pokládán za jednoho z nejvýznamnějších Evropanů. Jeho ostatky se 
dodnes nacházejí pod hlavním oltářem kostela sv. Jana Křtitele na Monte 
Cassinu. Za svatého prohlásil Benedikta z Nursie papež Honorius III. roku 
1220. Papež Pius XII. nazval Benedikta „otcem Evropy“ a papež Pavel VI. 
ho 24. října 1964 slavnostně vyhlásil za patrona Evropy.  
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Úvodní zamyšlení 
V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
              (Izajáš 30, 15) 

 
Aktuáln ě 

 

SBÍRKA NA ZÁCHRANU KOSTEL Ů V NAŠÍ DIECÉZI 
Sbírka na záchranu kostelů v Litoměřické diecézi proběhne v neděli 
28. června 2009 při bohoslužbách. Všem dárcům velmi děkujeme. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ BOHOSLUŽBA V KROU ČOVÉ  
KE CTI SVATÉ MARKÉTY 
Duchovní správa a obecní úřad zve všechny obyvatele Kroučové a 
okolí na poutní bohoslužbu ke cti svaté Markéty v neděli 12. července 
2009 od 15:00. Bohoslužbu doprovodí zpěv kvarteta Musica Optica. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KONCERT V CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE 
Ve čtvrtek 16. července se od 19:00 uskuteční v rámci XVIII. ročníku 
Festivalu uprostřed Evropy koncert souboru Attrium Quintett  (flétna, 
hoboj, klarinet, fagot, lesní roh). 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST A KONCERT V CÍTOLIBECH KE CTI 
SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
Duchovní správa a obecní úřad zve všechny obyvatele Cítolib a okolí 
k poutní mši svaté v neděli 26. července od 16:30. Koncert souboru 
historických nástrojů Musica da Chiesa následuje od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POMOC OBĚTEM POVODNÍ NA MORAV Ě  
Charita ČR vyhlašuje sbírkové konto na pomoc obětem povodní  
na východní Moravě na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, 
variabilní symbol: 906. 



 
Přehled bohoslužeb 

 
28.06.2009 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Mše svatá v 08:30  
v chrámu sv. Mikuláše. 

 
05.07.2009 SLAVNOST SV. CYRILA  

A METODĚJE  
Mše svatá v 08:30  
v chrámu sv. Mikuláše. 

 
12.07.2009 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

12.07.2009 POUTNÍ BOHOSLUŽBA V KROUČOVÉ 
KE CTI SVATÉ MARKÉTY 
Bohoslužba v 15:00. 

 
19.07.2009 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
19.07.2009 MŠE SVATÁ V POUTNÍM KOSTELE  

NANEBEVZETÍ  PANNY MARIE 
V DOLNÍM RO ČOVĚ 
Mše svatá, kterou slouží P. W. Horák, začíná ve 14:30.  

 
26.07.2009 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

26.07.2009 POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO  
Mše svatá v 16:30. 

 

Učící se církev 
 

Téma: Deus caritas est – Bůh je láska 
 

Náš emeritní biskup Josef, když se stal litoměřickým biskupem,  dal 
si do svého erbu heslo, které se mi zvlášť líbilo: „Deus caritas est“.  
Mnohokrát jsem se přesvědčil, že ta slova myslel neobyčejně vážně. 
 

Tuto větu, která vypovídá o hluboké zkušenosti sv. apoštola Jana 
s Boží láskou, použil také dnešní papež Benedikt XVI. ve své známé 
encyklice, která začíná slovy: „Deus caritas est“. Tak jako tito biskupové, 
tak také apoštol Jan nabyl hlubokou zkušenost s Boží láskou. Když říká:  
„V tom záleží Boží láska; ne, že my jsme milovali Boha, ale, že on si 
zamiloval nás“. To je smyslem celé papežovy encykliky. Chce nám sdělit 
obsah naší víry, která by měla především uvěřit v Boží lásku a otevřít se jí.  
 

Přátelé, na ničem mi tak nezáleží, než na tom, abychom dokázali 
objevit, že Bůh je skutečně láska; a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a 
Bůh zůstává v něm. Dovolte mi otázku. Je snadné uvěřit v Boží lásku a věřit, 
že mě Bůh miluje? Pokud se mi daří dobře, jsem zdravý, oblíbený a úspěšný, 
snad ano. Ale pokud se nedaří ??? 
Víme také, že tomu, kterému se zas tak nic neděje, není ani ve stresu, ani 
v problému, jak uživit sebe a své blízké, má přiměřené zdraví atd., tak 
většinou těmto lidem je Boží láska velmi vzdálená.  
 

Zeptejme se po prapříčině. Uvedl bych to na počátek lidských dějin. 
Jak biblická zpráva hovoří o boji hada – ďábla s Bohem. O co vlastně šlo? 
Jistě, aby přesvědčil člověka, že Bůh je ten nepřející despota, který zakazuje, 
aby mu snad člověk nepřerostl přes hlavu. Cílem hada bylo přesvědčit 
člověka, že Bůh ho nemá rád, že ho nemiluje, že mu dává různé zkoušky.  
 

Ale příteli, dějiny spásy jsou bojem Boha o to, aby člověka 
přesvědčil, že ho miluje. A to již od jeho početí. Tak se člověče otevři a snaž 
se poznat toto tajemství Boží lásky, pro které a díky kterému jsi stvořen. 
 

Amen 
 
P. Werner Horák 


