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„Melchisedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno – 
byl knězem nejvyššího Boha – a požehnal Abra-
movi.“ Tak čteme ve 14. kapitole Genesis (Genesis 
14,18–20). Král-kněz ze Šalemu vstoupil do Abra-
mova příběhu při jeho návratu z vojenské výpravy 
proti čtyřem orientálním vládcům, aby osvobodil 
svého synovce Lota. Abram prochází územím Ša-
lem, což je archaické jméno Jeruzaléma, z něhož, 
jak je známo, král David vyhnal staletí nato domo-
rodý klan Jebuzitů. Jeho král byl zároveň knězem 

místního božstva a nabídl mu pohostinství a mírovou smlouvu. 
 

Chléb a víno jsou znamením tohoto přijetí a zároveň konkrétní pomocí pro 
malé Abramovo vojsko. Abram Melchisedechovo gesto přijal a odvděčil se 
mu desátkem z válečné kořisti, čímž potvrdil oboustrannou smlouvu. (...) 
 

Především je třeba poznamenat, že jméno Melchisedech přeloženo znamená 
„král spravedlnosti“ (přesnější by bylo „Král, tj. bůh, je spravedlnost“). Dále 
se připomíná, že „král Šalemu“ znamená „král pokoje“. Tak získává osob-
nost tohoto krále-kněze dvojici výsostných mesiánských darů, spravedlnost a 
pokoj (srov. se Žalmem 72). Poté je zdůrazněno, že Abram si od něj nechal 
požehnat a uznal tak jeho nadřazenost. Protože z Abrama pocházel i Levi a 
celý řád izraelského kněžství, vnitřně se tím potvrzuje vyšší úroveň kněžství 
Melchisedechova. Tak došel autor Listu Židům (Židům 6,20) k jasnému 
závěru: Kristus, Davidův potomek, je „knězem navěky podle Melchisede-
chova řádu“, jak potvrzuje Žalm 110,4. V tomto světle liturgická tradice 
neváhala v onom chlebě a víně, které nabídl král Šalemu Abramovi, rozpo-
znat symbol eucharistie, kterou dokonalý král a kněz Kristus nabízí věřícím, 
jimž žehná a posvěcuje je. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Procesí na slavnost Těla a krve Páně nás učí, že eucharistie nás chce 
osvobodit z každé malomyslnosti a sklíčenosti, chce, abychom znovu 

vstali a znovu se mohli vydat na cestu se silou, 
kterou nám skrze Ježíše Krista dává Bůh.“ 

(Benedikt XVI., 2008) 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

ČERVEN je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme farníky 
každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému Srdci Páně. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Mše svaté v Domově pro seniory U Pramene Louny jsou obnoveny. 
Mše svatá se koná opět každou středu od 10:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 4. června 2020 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sva-
tého Jakuba v Cítolibech s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pátek 12. června 2020 Vás zveme na 11. ročník NOCI KOSTELŮ. 
Po celý večer bude otevřen děkanský kostel sv. Mikuláše a od 17:00 
do 21:00 kostely sv. Petra & Nejsvětější Trojice a 14 sv. pomocníků. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 20. června 2020 pořádá naše farnost opět výlet na blízkou 
zříceninu hradu Pravda. Zveme nejen rodiče s dětmi a mládež, ale 
také starší farníky. Odjezd vlakem z nádraží Louny město, sraz před 
odjezdem v 9:30. Návrat po 16. hodině. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  4. 6. 2020  SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA,  
  NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. 
 
  7. 6. 2020  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

 
14. 6. 2020 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁN Ě 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
19. 6. 2020  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
21. 6. 2020  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  První svaté přijímání dětí. 
 
24. 6. 2020 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA K ŘTITELE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
27. 6. 2020 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
28. 6. 2020  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
29. 6. 2020 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

Cyklus úvah nad Katechismem: Trojice 
Dariusz Kowalczyk, SJ 

 
„V ěřím v jednoho Boha“ – těmito slovy začíná ni-
cejsko-cařihradské vyznání víry, které pronášíme kaž-
dou neděli při mši svaté. Křesťané věří v jediného 
Boha. Tak, jak to čteme v páté knize Mojžíšově: „Slyš, 
Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný“ ( Dt 
6,4). Tak, jak Božím jménem učí prorok Izaiáš: Ob-
raťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. 
Já jsem Bůh a jiného už není. (Iz 45,22). 
 
Křesťanství je stejně jako judaismus a islám monoteis-
tické náboženství. Monoteismus křesťanů však není 
shodný s monoteismem židů nebo muslimů. Křesťan-
ský monoteismus je totiž trojiční. Jak nás učí Ka-
techismus, jedna božská přirozenost je ve třech 

osobách. Stáváme se křesťany přijetím křtu ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého. Tyto tři božské osoby se od sebe liší, avšak nejsou to tři bohové, 
nýbrž jediný Bůh (srov. KKC 249–256). 
 
Můžeme si klást otázku: Proč trinitární Bůh? Nestačila by jedna božská oso-
ba, která by nám neztěžovala chápání toho, že Tři jsou Jeden? 
 
V odpovědi se musíme odvolat na tvrzení, které nacházíme v Janově evan-
geliu: „Bůh je láska“, věčná láska sama v sobě. Mohl by však Bůh být láska, 
kdyby byl pouze jednou, naprosto osamocenou osobou? Abychom mohli 
hovořit o dokonalé lásce, musíme mít tři osoby – toho, kdo miluje, milova-
ného a spolumilovaného. Právě tak to je v Bohu – tři božské osoby vytvářejí 
společenství lásky. Katechismus proto zdůrazňuje: „Bůh je jediný, ale ne 
osamocený“ (KKC 254). 
 
Křesťan se nemodlí k abstraktnímu božstvu, nýbrž obrací se k Otci, Synu a 
Duchu – ke všem třem společně, ale také odděleně ke každé ze tří osob. 
Obrací se k nim s nadějí, že vstoupí do věčného společenství lásky a radosti 
s trojjediným Bohem. 
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