
 
Patroni naší diecéze 

 

Hlavní patronka – Sv. Zdislava (?1220 – 1252) 
 

 Úcta k paní Zdislavě žila po staletí především 
v českých zemích a na Moravě, ale i na Slovensku, 
v Polsku a v Německu. O jejím svatém životě se 
zmiňuje již Dalimilova kronika z počátku 14. století. 
Její kult byl významně oživen na přelomu 16. a 17. 
století, kdy dal převor dominikánského kláštera 
v Jablonném v Podještědí P. Dominik Stallhofer 
opravit její náhrobek. Po celou dobu měli obyvatelé 
města hrob paní Zdislavy ve veliké úctě; svědčí 
o tom i zpráva z roku 1596, která líčí obnovu jejího 
náhrobku. Shodou okolností byl v té době pražským 
arcibiskupem Zbyněk Berka z Dubé a Lipé, který 

uctíval paní Zdislavu jako patronku a přímluvkyni svého rodu. V oživení 
jejího kultu však neviděl jen prestiž rodu, ale především probuzení víry 
a zbožnosti českého národa. 
 Základní kámen nynější baziliky minor svatého Vavřince a svaté 
Zdislavy v Jablonném v Podještědí byl položen 18. listopadu 1699. Hlavním 
mecenášem byl tehdejší majitel panství – František Antonín Berka z Dubé. 
Chtěl, aby stavba byla skutečně unikátní, a proto svěřil plány baziliky vídeň-
skému architektovi Janu Lukáši Hildebrantovi.  
 Paní Zdislava byla blahořečena papežem sv. Piem X. 28. srpna 1907. 
O její svatořečení horlivě usiloval litoměřický biskup Štěpán Trochta a již 
roku 1947 zahájil přípravný diecézní proces, který však mohl být završen 
až po listopadu 1989. Papež Jan Pavel II. svatořečil paní Zdislavu 21. května 
1995 a 24. října 2000 ji prohlásil za hlavní patronku Litoměřické diecéze. 
 V posledních desetiletích jsme svědky oživení poutí ke hrobu světice, 
zvláště poutí rodin a dominikánských terciářů. Zvláštní úctě se těší 
Mariánsko-Zdislavský oltář. Na něm stojí pozdně gotická Madona a relikviář 
svaté Zdislavy. Před oltářem se nachází barokní mříž, která ohraničuje 
průhled do krypty s ostatky svaté Zdislavy. V kryptě je také umístěno 24 na 
mědi malovaných obrázků z roku 1660 s výjevy z legendy o svaté Zdislavě. 
 
(Zdroje: http://www.midlan.cz/sochy/sochy/Zdislava/Foto%20002.htm, Zpravodaj 
lounské farnosti 2011/05, http://www.zdislava.cz, http://www.audiojablonne.cz, 
Svatí na každý den II., KN) 
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Úvodní zamyšlení 

„ Člověk se modlí, jak žije, protože žije, jak se modlí.“ 
(KKC 2725) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  bude probíhat každou středu v budově 
děkanství. Rodiče mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně 
na děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 4. září 2014 od 18:30 – setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 13. září 2014 – Dny evropského dědictví 
Od 10:00 do 16:00 bude otevřen Chrám svatého Mikuláše v Lounech.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 13. září 2014 od 16:30 – Koncert barokní hudby ke Dni Chrámu 
svatého Mikuláše v Lounech. Vystoupí soubor Victoria Ensemble, který se 
zabývá historicky poučenou interpretací barokní hudby.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 14. září 2014 v 8:30 – slavnost Výročí posvěcení Chrámu svatého 
Mikuláše v Lounech. Slavnou bohoslužbu bude doprovázet lounský 
chrámový sbor.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 21. září 2014 v 10:30 – poutní slavnost ke cti svatého Matouše. 
Duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice Vás zvou k poutní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 28. září 2014 v 10:30 – poutní slavnost ke cti svatého Václava. 
Zveme Vás k poutní mši svaté do Lipence. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 



 

Portrét modlícího se muže 
 se sv. Janem Křtitelem 

Hugo van der Goes 

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 

  4.  září  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  7.  září 23. 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.  září MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE 
  Obnovená kaple Panny Marie v Líšťanech  
  – Mše svatá v 15:00. 
 
14.  září  SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE 

– Slavná mše svatá v 8:30. 
Sbírka je určena na sociální projekty Charity. 

 

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

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
21.  září 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ    
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30. 

 
27.  září SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30. 

O modlitbě, díl IX. 
 

572. Proč je modlitba bojem? 
Modlitba je darem milosti, ale vždy předpokládá rozhodnou odpověď z naší 
strany. Kdo se modlí, bojuje proti sobě, svému prostředí a především proti 
pokušiteli, který dělá vše, aby člověka od modlitby odvrátil. Pokrok 
v duchovním životě je neoddělitelný od boje o modlitbu. Člověk se modlí, 
jak žije, protože žije, jak se modlí. 
 

573. Jaké jsou námitky proti modlitbě? 
Vedle mylného pojetí modlitby si mnozí myslí, že na modlitbu nemají čas 
nebo že modlitba je zbytečná. Ti, kdo se modlí, mohou podlehnout malo-
myslnosti tváří v tvář těžkostem a zdánlivým neúspěchům. K překonání 
těchto překážek je nutná pokora, důvěra a vytrvalost. 
 

574. Jaké jsou obtíže modlitby? 
Obvyklou obtíží naší modlitby je roztržitost. Odvádí po-
zornost od Boha a může také odhalit, na čem lpíme. Naše 
srdce se tedy musí pokorně vrátit k Pánu. Modlitba je také 
často ohrožována vyprahlostí, jejíž překonání umožňuje 
ve víře přilnout k Pánu, i když nezakoušíme citelnou útě-
chu. Omrzelost je jednou z podob duchovní lenosti, je 
způsobena ochabnutím bdělosti a nedostatečným střeže-
ním srdce. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Nesnáze v modlitbě 

Vlastní vina 
Často se trestáme my sami tím, co děláme. Když například necháme oči 
a myšlenky celý den zcela spontánně těkat, pak se nesmíme divit, že při 
modlitbě nemáme klid, že se tyto obrazy a myšlenky vynořují jako film. 
 

Roztržitosti 
Roztržitosti jsou doprovodné jevy denní modlitby. Každý je zná. Roztržitosti 
jsou zde často proto, aby nás držely pokornými. Při roztržitosti v modlitbě 
pozorujeme, že před Bohem sami ze sebe nic nezmůžeme. Chtěli bychom 
být u něho, zcela přítomni pouze pro něj, ale vždycky znovu prožíváme svou 
nemohoucnost. Pokud se roztržitostem dobrovolně neoddáváme, pokud je 
nechceme, pokud jsou nám trápením, pak nejsou hříchem. 
 
(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve (KN), http://www.wikiart.org/en/hugo-van-der-goes/portrait-of-a-
man-of-prayer-with-st-john-the-baptist, http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/modlitba.doc) 


