
 
 Úryvky z dopisů velkých osobností 

Co Bůh od nás žádá? 
Svatý Théophan Vénard 3. srpna 1851 svému bratrovi 

 

Můj milý Eusebie. 

Teď už jsi dost starý, aby sis mohl sám vybrat svou 

životní cestu. Jsi ve věku, kdy lidé začínají pře-

mýšlet o sobě, a kdy si vytvářejí názory, jež ovliv-

ňují jejich chování. Při setkání s lidmi neustále 

narážíš na mnoho předsudků, podivných představ a překroucených 

pravd, protože evropská společnost je značně narušená. Samozřejmě 

v minulosti, stejně jako dnes, žilo mnoho zlých lidí, protože lidé jsou 

stále stejní. Avšak v minulosti existovala určitá společenská pravidla a 

dohodnuté způsoby chování, jichž nedbaly pouze opravdu zcela zka-

žené osoby. Náboženství bylo považováno za základ společnosti a 

Bůh oživoval národy jakož i jednotlivce. Nyní však všechny tyto zá-

ruky zmizely nebo jsou ignorovány, jak ještě poznáš, až budeš starší. 

Jistě se zeptáš, co tedy máš dělat. Modli se prostě, pokorně a oddaně, 

abys našel Boží vůli a pak se před Tebou otevře cesta, kterou máš jít. 

Potom musíš následovat vnuknutí, jež Boží milost vlila do Tvého 

srdce... 

 
 
Zdroje: CUMMING, John, ed. Dopisy velkých osobností hříšníkům. II.: Modlitba a duchovní život, útěcha 
a povzbuzení, nadšení, horlivost a pochybnosti, pronásledování, týrání a věznění. Kostelní Vydří: Kar-
melitánské nakladatelství, 2002, s. 38–39; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Theophane_Venard.jpg/483px-
Theophane_Venard.jpg, Author: PHGCOM. (CC BY-SA 4.0). 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Vyznání naší víry je duchovní pečeť, je to rozjímání našeho srdce  
a stále přítomná stráž: je to určitě poklad naší duše.“ 

(dle čl. 197 Katechismu KC) 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
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 dů-
vodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 14. července 2019 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté 
Markéty . 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 27. července 2019 od 16:00 zve duchovní správa všechny 
obyvatele Nečich a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 28. července 2019 od 16:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba 
Staršího. Slavnou mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V dubnu 2020 se může uskutečnit osmidenní pouť mládeže (ve věku od 15 
do 30 let) litoměřické diecéze do Svaté země, pokud se do 15.8.2019 přihlásí 
dostatečný počet osob s dobrou zdravotní kondicí. Předpokládané celkové 
náklady cca 20 000,- Kč. Zájemci mohou kontaktovat tým DCM. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  4. 7. 2019 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  5. 7. 2019 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 
  7. 7. 2019  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Mše svatá ve 14:30. 
 
14. 7. 2019  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY – Mše svatá v 15:00. 
 
21. 7. 2019  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
27. 7. 2019 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

  Kaple sv. Anny v Nečichách  
  POUTNÍ MŠE SVATÁ  
  KE CTI SV. JÁCHYMA A SV. ANNY v 16:00. 
 
28. 7. 2019  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Hlavní celebrant P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr.  
udělí po mši svaté novokněžské požehnání. 

   

POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
  POUTNÍ MŠE SVATÁ v 16:00. 

O mši svaté: Krédo, čili vyznání víry 
 

Nejstarší úplný text Kréda, tzv. apoštolské vy-
znání víry, pochází ze 4. století a je shrnutím 
obsahu víry apoštolské doby. Velice brzy po jeho 
zformulování se však objevily různé nejasnosti a 
spolu s nimi i spory a kontroverze o některé vě-
roučné pravdy. O nich pak bylo potřeba mluvit ve 
vyznání víry šířeji a jasněji. 
 
Tak se dospělo ke druhému, tzv. nicejsko- 
-cařihradskému vyznání víry, které se modlíme 
při nedělních a svátečních bohoslužbách. Jedná se 
o zpřesněný a rozšířený text apoštolského vy-

znání víry. Poprvé bylo upraveno na koncilu v Nicei r. 325 a podruhé na 
koncilu v Konstantinopoli (Cařihradě) r. 381. 
 
Kolem pozdější vsuvky „který z Otce i Syna vychází ...“, vložené za větu 
„V ěřím v Ducha svatého“, vznikl mezi východní a západní církví rozpor, 
vedoucí až k vzájemné roztržce, přestože víra v Ducha, vycházejícího z Otce 
i Syna, byla v církvi odedávna. Existují tedy sice dvě formulace Kréda, ale 
obě jsou vyznáním stejné víry. 
 
Vyznání víry má za cíl, aby všechen shromážděný lid odpověděl na Boží 
slovo zvěstované ve čteních z Písma svatého a vyložené v homilii a aby se 
pronášením pro slavení liturgie schváleného textu shrnujícího nauku víry 
připamatoval tajemství víry dříve, než ji začne slavit v eucharistii. Vyznání 
víry recitují všichni společně nebo na dva chóry a nebo může být zpíváno 
všemi nebo střídavě se scholou. 
 
Při vyznání víry se stojí, ovšem při slovech „skrze Ducha svatého přijal tělo 
z Marie Panny a stal se člověkem“ se všichni hluboce uklánějí, aby tak vyjá-
dřili úctu před tajemstvím vtělení (na Vánoce a při slavnosti Zvěstování Páně 
dokonce klečí), neboť tajemství vtělení stojí v základu liturgie. 
 
Zdroje: OPATRNÝ, Aleš. CREDO: Úvahy o apoštolském vyznání víry [online]. [cit. 2019-06-18]. 
Dostupné z: http://www.knihovna.net/KNIHA/0045_t01.htm; 
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI, Všeobecné pokyny k římskému misálu, Editio 
typica tertia, ČBK, Praha 2003, s. 67–68. 
http://www.liturgie.cz/temata/mse-svata/bohosluzba-slova/odpoved-na-slysene-bozi-slovo; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Nicaea_icon.jpg. Volné dílo. 


