
 
Úryvky z dopisů velkých osobností 

Svatá Terezie z Avily 17. ledna 1577 
svému bratrovi 

 
(...) Jeden velmi učený muž mi vyprávěl, že 
jednou k němu přišel člověk s velkými potí-
žemi – kdykoliv přijímal Tělo Páně, napa-
daly jej velice zlé myšlenky – mnohem 
horší než jaké jste mi popisoval Vy – a tak 
mu bylo nařízeno, aby nechodil ke svatému 
přijímání, jenom jednou za rok, což je po-
vinností každého. Třebaže tento učený muž 
neměl mnoho spirituálních zkušeností, přece 

prohlédl chybu tohoto nařízení a poradil onomu člověku, aby si zlých 
myšlenek nevšímal a chodil ke svatému přijímání každý týden. On to 
dělal a postupně, když se těchto myšlenek přestal bát, ony samy zmi-
zely. Takže Vy si jich také nevšímejte. 
 
(...) Musím se smát, když si uvědomím, že Vy jste mi poslal sladkosti, 
dárky a peníze, a já Vám posílám žíněnou košili. Konejte toto cvičení 
jenom po krátký čas, neboť tak budete cítit nepohodlí více, zároveň 
však Vám to méně ublíží. Netrestejte se příliš přísně, toto cvičení není 
důležité, přestože se budete považovat za velmi nedokonalého, nebu-
dete-li to konat. A nezapomeňte, budete-li mít potíže s ledvinami, 
nesmíte ani nosit žíněnou košili ani konat duchovní cvičení, mohl 
byste si velmi uškodit. Bůh chce raději Vaše zdraví a poslušnost než 
pokání. 
 
Nezapomínejte, že my, lidé středního věku, musíme se svými těly 
zacházet dobře, aby nemohla neblaze ovlivňovat našeho ducha, to je 
pak hrozná zkouška. Takže dělejte, co Vám nakazuji. Tak budete plnit 
svou povinnost vůči Bohu. (...) 
 
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: 
Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 76–79; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Teresa_of_Avila_dsc01644.jpg. Artist: Peter Paul 
Rubens; Photographer: David Monniaux. (CC BY-SA 3.0). 
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Úvodní zamyšlení 
 

„M ějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází 
a on ji vede k dokonalosti.“ 

(Židům 12,1-2) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene 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 nemo-
hou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 4. srpna 2019 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad 
Opočno zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 11. srpna 2019 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad 
Černčice zvou k poutní slavnosti ke cti svatého Vavřince. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 18. srpna 2019 od 10:00 – zveme všechny poutníky ze 
širokého okolí do Dolního Ročova k POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Autobus z Loun bude přistaven 
na Suzdalském náměstí v 8:45. Odjezd v 9:00, zastávky Osvoboditelů, 
Na Foukalce − u železničního přejezdu, u Domova pro seniory. 
Odjezd zpět ve 12:00. Mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 8. 2019 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  4. 8. 2019  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V OPOČNĚ 
 NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  – Mše svatá v 10:30. 

 

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

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Mše svatá ve 14:30. 
 
  6. 8. 2019  SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
11. 8. 2019  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 
  – Poutní mše svatá v 16:00. 
 
18. 8. 2019  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM RO ČOVĚ 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  – Mše svatá v 10:00, kterou doprovodí chrámový sbor. 
– Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00. 

 
25. 8. 2019 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše– Mše svatá v 9:00. 
 
31. 8. 2019 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

O mši svaté: Přímluvy 
 

Katechismus katolické církve, odstavec 1349 
Bohoslužba slova zahrnuje „spisy proroků“, to je Starý 
zákon, a „paměti apoštolů“, neboli jejich listy a evan-
gelia; jež vybízí přijmout toto slovo „jako slovo Boží, 
jímž skutečně je“ (1 Sol 2,13), a uskutečňovat je, ná-
sledují přímluvy za všechny lidi, podle apoštolova 
slova: „První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají 
modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny 
lidi, za krále a za všechny, kdo mají moc“ (1 Tim 2,1-2). 
 

Všeobecné pokyny k Římskému misálu, odstavce 69-71 
Na Boží slovo, které s vírou přijal, lid jistým způsobem odpovídá 
v přímluvách neboli modlitbě věřících a vykonává úkol svého křestního 
kněžství i tím, že prosí Boha za spásu všech lidí. Je prospěšné, aby se tako-
váto modlitba obvykle konala ve mších s účastí lidu, a to tak, aby obsahovala 
prosby za církev svatou, za ty, kdo nám vládnou, za ty, kdo jsou obtíženi 
různými těžkostmi, za všechny lidi a spásu celého světa. 
 

Pořadí úmyslů je obvykle toto: 
a) za potřeby církve; 
b) za státní představitele a spásu celého světa; 
c) za ty, které tíží jakékoli nesnáze; 
d) za místní společenství. 
 

Avšak při zvláštní příležitosti, jako je biřmování, sňatek, pohřeb, se pořadí 
úmyslů může upravit s větším přihlédnutím k této zvláštní příležitosti. 
 

Prosebnou modlitbu řídí celebrující kněz od sedadla. Na začátku krátkou 
úvodní výzvou vybídne věřící k modlitbě a prosebnou modlitbu zakončí 
závěrečnou modlitbou. Předkládané úmysly ať jsou střízlivé, sestavené 
s moudrou volností a stručností, a ať vyjadřují prosebnou modlitbu celého 
společenství. Přednáší je z ambonu nebo z jiného vhodného místa jáhen nebo 
zpěvák nebo lektor nebo věřící laik. Lid přitom stojí a vyjadřuje svou prosbu 
buď společnou invokací po pronesení jednotlivých úmyslů, anebo tím, že se 
mlčky modlí. 

 
Zdroje: http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1349; http://m.liturgie.cz/misal/igmr.htm; 
       https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Emblem_of_the_Catechism_of_the_Catholic_Church.jpg. 
       Volné dílo. 


