
 
Kam dobré zavítat o dovolené 

 
Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě 

 
Jedinečná stavba románské rotundy Nanebevzetí Panny 
Marie, později zasvěcená sv. Kateřině, je jedinou zcela 
dochovanou památkou v prostoru přemyslovského 
hradu ve Znojmě. Nejpozději v letech 1019–1034, ještě 
za Břetislavovy správy Moravy, při výstavbě 
znojemského hradu, byla rotunda opravena 
a vyzdobena malbami. Mimořádný význam rotundy 
sv. Kateřiny spočívá právě v její malířské výzdobě – 
unikátnímu cyklu románských fresek provedených 

technikou fresco-secco. Z obsahu maleb je patrné, jak byly do rozsáhlé 
náboženské tématiky začleňovány další, dynastické motivy.  
 

Smíškovská kaple v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře 
 

Stavba gotického chrámu svaté Barbory 
začala roku 1388 a probíhala v několika 
etapách až do roku 1905. Díky věnci boč-
ních kaplí je chrám považován za jednu 
z nejoriginálnějších pozdně gotických 
chrámových staveb katedrálního typu 
v Evropě. Vrcholem malířské tvorby je 
fresková výzdoba kaplí, v nichž se vedle 
běžných náboženských témat objevují 

motivy inspirované dolováním stříbra a ražbou mincí. K nejcennějším proje-
vům pozdně gotické malby patří vysoce umělecká výzdoba Smíškovské 
kaple neznámým malířem zřejmě nizozemské orientace z let 1485–1492. Na 
čelní straně je zobrazena příprava mešní oběti, vpravo dole znak rodu 
Smíšků, výše  královna ze Sáby brodící se ke králi Šalomounovi; nejvýše 
Trajanův soud. Na levé stěně je vyobrazeno ukřižování Krista, výše Sibylla 
Tiburská ukazující císaři Augustovi výjev Panny Marie; v nejvyšším poli 
postavy sv. Jakuba Menšího a Krista. 
 
Výstavku o nástěnných malbách v kostelech nejen na Lounsku si můžete ještě 
prohlédnout po mši svaté ve čtvrtek 3. července v kostele Nejsvětější Trojice 
a Čtrnácti svatých pomocníků. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Je třeba si vzpomenout na Boha častěji než se dýchá.“ 
 ( sv. Řehoř Naziánský) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 4. – 5. července 2014 vyvrcholí na Velehradě Cyrilo-
metodějské slavnosti. Při slavnostní poutní mši svaté v neděli v 10:30 
bude hlavním celebrantem Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký. Průběh mše bude přenášen Českou televizí a Českým 
rozhlasem Praha. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 13. července 2014 od 15:00 zve duchovní správa a obecní 
úřad všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté  
ke cti svaté Markéty.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 27. července 2014 od 16:00 zve duchovní správa všechny 
obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba Staršího. 
Slavnou mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na červenec 2014 

 
Všeobecný úmysl – Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji 
bratrství mezi národy a k růstu lidskosti. 
 
Misijní úmysl  – Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají 
evangelium v nejchudších zemích. 
 
Národní úmysl – Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou 
v rozepři, se obrátili k lásce. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  3. 7. 2014 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  5. 7. 2014 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 
  6. 7. 2014  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

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

 
13. 7. 2014  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY –  Mše svatá v 15:00. 
 
20. 7. 2014  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  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. 

 
26. 7. 2014 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
   
27. 7. 2014  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO  
  – Mše svatá v 16:00. 

O modlitbě, díl VII. 
 
566. Jaká místa jsou vhodná pro modlitbu? 
Modlit se je možné všude, ale volba vhodného místa není pro modlitbu 
bezvýznamná. Kostel je vlastní místo liturgické modlitby a eucharistické 
adorace. Také jiná místa napomáhají modlitbě, jako domácí „modlitební 
koutek“; klášter; svatyně. 
 

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

     ∗∗∗∗∗∗∗ 
Blízká příprava na modlitbu 

 

Místo k modlitbě: 
• vybrat si k modlitbě místo klidné, tiché, kde nás nebude nic rušit 
 (vyhnout se roztržitosti), 
• raději neměnit místo k modlitbě, zvyk může modlitbě pomoci, 
• tímto místem k modlitbě může být „modlitební koutek“ v bytě, kaple, 
 kostel, tiché místo na zahradě, 
• je dobré mít před sebou nějaký předmět (svíce či obraz), který nám 
 připomíná Pána a jeho přítomnost. 
 

Čas určený k modlitbě: 
• stanovit si pokud možno pevnou dobu k modlitbě, dobu ticha, mlčení 
a samoty (není to vhodné po televizním pořadu, člověk je setrvačná bytost), 
• vybrat si chvíli, kdy jsme odpoutání od svých starostí a nejsme unavení. 
 

Doba trvání modlitby: 
• deset minut k modlitbě nestačí, zvláště začátečník má co dělat, aby se 
za tuto dobu soustředil. I kdyby se dovedl soustředit, asi by jeho modlitba 
byla povrchní. Proto ten, kdo se chce naučit modlit se, musí své modlitbě 
věnovat více času, minimum je 20 minut, lepší je obětovat modlitbě denně 
půl hodiny. 
 
(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve (KN), http://www.wikiart.org/en/jan-steen/prayer-
before-meal-1660, http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/modlitba.doc) 

Modlitba před jídlem 
Jan Steen 


