
 
Don Bosco o radosti 

 
Měl jsem smysl pro humor a úsměvné slovo 
vždycky po ruce. Dopisy přátelům jsem někdy 
podepisoval: „uličník Jan“ nebo „vůdce roš-
ťáků, který vás má stále rád“. Po dlouhé ne-
přítomnosti jsem spěchal, abych zase uviděl 
své „pěnkavy“ či „kosy“. Když někdo přišel a 
naléhal na mě se svými požadavky, řekl jsem 
mu: „Pomalu, pomalu, máme málo času!“ Mou 
vášní byla hra, hra, která poskytuje potěšení. 
V dětství jsem pozoroval hrátky koťat a štěňat 
a poslouchal zpěv černohlavých pěnic. Hrát si 
znamená radovat se. 
 

Často jsem doprovázel matku na trh a sledoval jsem sebemenší gesta 
žongléřů a kejklířů. Věřili byste tomu? Ve dvanácti letech jsem prová-
děl eskamotérské kousky, salto, kouzelnické triky; chodil jsem po 
rukou, poskakoval jsem na laně jako profesionální akrobat. 
 
Hra je odpočinkem těla, radostí ducha, pramenem rovnováhy a dob-
rého zdraví. Velmi brzy jsem si osvojil slova připisovaná svatému 
Filipu Neri, apoštolu mládeže: „Běhejte, skákejte, odpočiňte si; ale 
hlavně nehřešte!“ A já jsem opakoval: běhejte, skákejte, běžte na čer-
stvý vzduch! Procházky a výlety, hudba, divadlo, to všechno okouzlo-
valo má ptáčata! V rodině ve Valdocco tak každý zaujal své místo. 
Radost vytvářela pouta a otvírala srdce jako pupeny na dubnovém 
slunci. 
 
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se“ (Fp 4,4). Svatý 
Pavel ukazuje smysl dokonalé radosti. Radost, která má zdroj v srdci 
Božím, nemůže být pomíjivá. Bůh nám ji dává, aby jí rozkvetly naše 
životy... 
 
 
Zdroj: SCHIÉLÉ, Robert. 15 dní s donem Boskem. Překlad Jana Švancarová. Brno: Cesta, 1999. s. 51. 
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Úvodní zamyšlení 

„Zde se ukáže vytrvalost svatých, 
kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ 

(Zjevení Janovo 14,12) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory U Pramene 
Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu odpoledne – výuka náboženství v budově děkanství. Rodiče mohou 
přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných důvodů 
účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 7. září 2017 v 18:30 – setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 17. září 2017 v 9:00 – slavnost k 480. výročí posvěcení děkanského kostela 
svatého Mikuláše v Lounech. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté bude 
želivský opat Mons. Jáchym Jaroslav Šimek. Mši svatou doprovodí lounský 
chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Úterý 19. září 2017 od 19:00 – slavnostní koncert k 480. výročí posvěcení 
děkanského kostele svatého Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 24. září 2017 v 10:30 – poutní slavnost ke cti sv. Matouše v Dobroměřicích. 
Duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice Vás zvou k poutní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 28. září 2017 v 10:30 – poutní slavnost ke cti svatého Václava. Zveme Vás 
k poutní mši svaté do Lipence. Poutní mši svatou bude doprovázet lounský 
chrámový sbor. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  3.  září 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 Mše svatá k Duchu svatému za naše děti, mládež a učitele. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ  
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

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

 
  4.  září  PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
Mše svatá pro děti a mládež k začátku školního roku. 

 
  7.  září  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  9.  září MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE  
  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 

10.  září  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně – Mše svatá v 10:30. 
 
17.  září SLAVNOST POSVĚCENÍ DĚKANSKÉHO KOSTELA   
  SV. MIKULÁŠE V LOUNECH  – Slavná mše svatá v 9:00. 
   

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

24.  září  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Sbírka bude věnována na sociální projekty Charity. 

 

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

 

28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

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

30.  září SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

Plody Ducha svatého – Věrnost 
část textu L. Černochové, spolupracovnice Českého katolického biblického díla 

 
... 
Mluví-li se v Novém zákoně o lidech ve spojení s věrností, myslí se na 
jejich naprostou pravdivost, stálost, pevnost a spolehlivost (Žd 3,5), ať 
už jde o služebníka (Mt 24,45; 25,21.23; L 19,17), správce (L 12,42), 
apoštoly (1 K 4,2) nebo o Timotea (1 K 4,17) či jiného pracovníka 
v církvi (Ef 6,21; Ko 4,7). Učedník věřící v Krista je věrný, protože je 
Kristu v důvěře oddaný (Sk 10,45). Křesťan – Kristův učedník má 
pěstovat přirozené ctnosti, které zahrnují náboženskou věrnost, jeden 
z hlavních příkazů samého Krista (Mt 23,23). Věrnost je příznačná pro 
ty, kdo se nechávají vést Duchem svatým (Ga 5,22). Projevuje se i 
v maličkostech ve všedním životě (L 16,10n.) a proniká celý život 
společnosti. 
 
Duší této věrnosti je láska a důkazem pravé lásky je zpětně věrnost. 
Ježíš zdůrazňuje: „Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, 
zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a 
zůstávám v jeho lásce.“ (J 15,10). Apoštol a evangelista Jan sám zů-
stává věrný tomuto přikázání Krista a ve svém Druhém listu dopo-
ručuje „žít v pravdě“ (2 J 4), to znamená žít ve věrnosti přikázání 
vzájemné lásky. 
 
Kristovu věrnost máme vytrvalostí až do smrti napodobovat. On je 
věrný a vede nás do života, abychom spolu s ním mohli kralovat (2 
Tm 2,11n.). A i když my sami jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože 
nemůže zapřít sám sebe (2 Tm 2,13). On zůstává včera, dnes i navěky 
(sr. Žd 13,8) tím, kterým je (sr. Ex 3,14) – milosrdným a věrným vele-
knězem (Žd 2,17). Díky jemu mohou s důvěrou přistoupit ke trůnu 
milosti (Žd 4,14-16) všichni, kdo se opírají o pevnost Božích zaslíbení 
a kdo vytrvají ve víře a naději (Žd 10,23). 
... 
 
Zdroj: http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-a/vernost/ 


