
 
Svatí papežové, kteří nás provázejí 

 
Svatý Lev IV.  (790? – 855), 17. července 

 
 Budoucí papež Lev IV. se narodil v Římě, 
v mládí byl vychováván benediktiskými mnichy. 
Pro jeho schopnosti ho papež Řehoř IV. povolal 
do svých služeb a vysvětil na podjáhna. 
Následující papež Sergius II. ho povolal ke 
kněžské službě při kostele Čtyř svatých 
korunovaných na Monte Coeliu a povýšil na 
kardinála. Pro svoji štědrost k chudým a ostatní 

ctnosti byl velmi oblíben, a když papež Sergius II. zemřel, byl 
10. dubna 847 zvolen novým papežem a vybral si jméno Lev IV. 
 

 Lev IV. se ujal řízení církve ve velmi složité době. Římu hrozil 
další vpád muslimských Saracénů, část kostelů byla od nich již 
zpustošena, navíc se v Římě opakovalo zemětřesení. Vnitřní život 
tehdejší církve rovněž volal po obnově.  
 

Proti Saracénům získal papež obratně pomoc od měst Amal-
phi, Gaetu a  Neapole. Spojené křesťanské loďstvo duchovně posíleno 
přímo papežem se střetlo roku 849 u Ostie s loďstvem Saracénů a za 
silné bouře je drtivě porazilo (ve Vatikánském paláci je znázorněna  
bitva velkou freskou od renesančního malíře Raffaele a jeho žáků).  
 

Papež Lev IV. za podpory římského císaře Lothara I. Franské-
ho postavil v letech 848 až 852 na ochranu chrámu sv. Petra mohutné 
opevnění – Leoninskou hradbu, která dodnes odděluje Vatikán a řím-
ský okrsek Borgo (Civitas Leonina), od zbytku města. Inicioval také 
výstavbu několika nových římských kostelů a několik starších kostelů 
nechal zrekonstruovat téměř od základů.  
 

Papež Lev IV. vydal řadu předpisů k životu církve, mimo jiné 
nařídil uchovávat eucharistii v kostele ve stánku uprostřed oltáře, na 
způsob našich nynějších svatostánků.  
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Úvodní zamyšlení 
„Lepší na dlaň odpočinku než hrstě plné pachtění a honby za větrem.“  

(Kazatel 4,6) 
 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KONCERT V CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE 
V pondělí 12. července 2010 od 19:00 vystoupí v rámci XIX. ročníku 
Festivalu uprostřed Evropy dvojice hudebníků z Itálie: Carlo Torlon-
tano – alpský roh a Francesco di Lernia – varhany. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ BOHOSLUŽBA V KROU ČOVÉ  
KE CTI SVATÉ MARKÉTY 
Duchovní správa a obecní úřad zve všechny obyvatele Kroučové a 
okolí v sobotu 17. července 2010 od 16:00 na poutní bohoslužbu 
ke cti svaté Markéty.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
Duchovní správa zve všechny obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši 
svaté v neděli 25. července 2010 od 14:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ZDISLAVA 
V současné době vychází diecézní časopis Zdislava ve velmi pěkném 
provedení a zdá se, že redaktoři chtějí dělat dobrý časopis, ne časopis 
pomlouvání biskupa, kněží a církve. Proto vřele doporučuji jeho od-
běr. Vychází 10 čísel za rok za 200 Kč. Objednávky přijímají na adre-
se zdislava@in.cz nebo na tel. čísle 775 598 604.  

   P. Werner Horák 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 
27.06.2010  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30. 
 

27.06.2010 POUTNÍ KOSTEL  
  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
  V DOLNÍM RO ČOVĚ  
  Bohoslužba ve 14:30. 
 
04.07.2010  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30. 
 

05.07.2010 SLAVNOST SV. CYRILA  
A METODĚJE  
Mše svatá v 09:00. 

 

11.07.2010  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30. 
 
11.07.2010 POUTNÍ KOSTEL  
  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
  V DOLNÍM RO ČOVĚ  
  Mše svatá ve 14:30. 
 

17.07.2010  POUTNÍ BOHOSLUŽBA V KROUČOVÉ 
KE CTI SVATÉ MARKÉTY 
Bohoslužba v 16:00. 

 

18.07.2010  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30. 
 

25.07.2010  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30. 
 

25.07.2010 POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO  
Mše svatá ve 14:00. 

Učící se církev 
 
Téma 17. neděle v mezidobí: Modlitba 
 

Jaké chvíle jsou pro modlitbu nejvhodnější? 
Všechny chvíle jsou vhodné pro modlitbu, ale církev předkládá věřícím 
rytmy, které mají živit trvalou modlitbu: ranní a večerní modlitbu; modlitbu 
před jídlem a po jídle; denní modlitbu církve (liturgii hodin); nedělní eucha-
ristii; posvátný růženec; svátky liturgického roku. 
 

Jaké jsou způsoby života modlitby? 
Křesťanská tradice uchovala tři způsoby, jak vyjádřit a žít modlitbu: ústní 
modlitbu, rozjímání a vnitřní (kontemplativní) modlitbu. Jejich společným 
rysem je usebranost srdce. 
 

Jak lze charakterizovat ústní modlitbu? 
Ústní modlitba zapojuje tělo do vnitřní modlitby srdce. Ani ta nejvnitřnější 
modlitba se bez ní nemůže obejít. V každém případě musí vždy vyvěrat  
z osobní víry. V modlitbě Otče náš nás Ježíš naučil dokonalé podobě ústní 
modlitby. 
 

Co je to rozjímání? 
Rozjímání (meditace) je mod-
litební uvažování, především 
na základě Božího slova 
v Písmu svatém. Uvádí 
v činnost myšlení, představi-
vost, city, touhu, aby prohlou-
bilo naši víru, obrátilo naše 
srdce a posílilo naši vůli násle-
dovat Krista. Je přípravnou 
etapou ke spojení s Pánem 
v lásce. 
 

Co je to vnitřní modlitba? 
Vnitřní (kontemplativní) modlitba je prostý pohled na Boha v mlčení a lásce. 
Je to Boží dar, chvíle čisté víry, během níž člověk hledá Krista, oddává se 
láskyplné vůli Otce a soustřeďuje své bytí pod působení Ducha Svatého. 
Svatá Terezie z Avily ji definuje jako důvěrný vztah přátelství, „v němž člo-
věk důvěrně hovoří s Bohem, o němž ví, že je jím milován“. 
 
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


