
 
Jak Ježíš vyzbrojil své učedníky pro náročné chvíle 

autor OVA, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 
 

„Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a 
vyvedl je na vysokou horu, zvanou Tábor, 
aby byli sami. A byl před nimi proměněn. 
Jeho oděv zářivě zbělel...“ (Mk 9,2–3) 
 
V životě každý z nás někdy prochází těž-
kostmi, ať už ve vztazích či v rozhodování. 
Někdy můžeme být vnitřně rozpolcení, hle-
dáme všelijaká řešení, podnikáme nejrůznější 
kroky k jejich uskutečnění a současně nám 
chybí účinná síla. A někdy pak voláme, 
„Bože, pomoz mi, smiluj se“, a toužíme, aby 

Bůh naše životy proměnil. Aby zmizel chaos a naše neschopnost dát věci do 
pořádku. „Může Bůh vůbec zasáhnout?“ 
 
Pro podobné situace dal na hoře Tábor Ježíš svým učedníkům zakusit Boží 
přítomnost, moc a slávu, aby se o ni pak mohli kdykoliv opírat ve chvílích 
pochybností a tápání. A je to výzva i pro nás, abychom se ohlíželi na chvíle, 
kdy jsme vnímali Boží dotek. Skrze takové chvíle nás chce Bůh povzbudit 
k důvěře: „Jsem s tebou, vím o tobě, vím, co potřebuješ, tvůj život je v mých 
rukou“. Vyjadřujme svou víru například modlitbou díků: Děkujme zpětně za 
tyto chvíle a Boží jednání v našem životě. Děkujme, že se Boží moc neza-
stavila před našimi všedními životy a je přítomná, i když ji zrovna teď 
nevidíme. Nebojme se ohlížet za svými „Tábory“. Děkujme, že On si nás 
vede přes všechny okolnosti k sobě. 
 
Nevzdychejme. Ale znovu vyznávejme svou důvěru. Bůh tak dokáže i ne-
lehké životní okolnosti a naše slabá místa proměnit ve zdroj požehnání. 
Může v nás díky nim nastartovat nové věci. Pomůže objevit dary, o kterých 
jsme nevěděli. Dary, které nás uschopní překročit svůj práh a žít lásku, pokoj 
a odpuštění v tomto nemocném světě. 
 
Zdroje: Autor: Pierre Édouard Frère. Interior Scene with Woman Praying, 1862. Volné dílo. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/ 
Pierre-%C3%89douard_Fr%C3%A8re_-_Interior_Scene_with_Woman_Praying_-_Walters_371370.jpg; 
https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/jak-jezis-vyzbrojil-sve-ucedniky-pro-narocne-chvile. 
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Úvodní zamyšlení 
„B ůh nikdy nepřestává být Otcem svých dětí.“ 

(sv. Antonín z Padovy) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V postní době se bude konat v děkanském kostele svatého Mikuláše 
v Lounech každý pátek křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše 
svatá od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Mše svaté v Domově pro seniory U Pramene Louny budou obnoveny 
po skončení zákazu návštěv. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Dle epidemiologické situace budou nadále platit omezení také pro 
katolické bohoslužby. V každém kostele lze obsadit jen stanovený 
počet míst k sezení, a to za dodržení hygienických pravidel plat-
ných kvůli šíření koronaviru: nošení roušek, dezinfekce rukou, 2m 
rozestupy.  
Vaši účast (její změnu) na sobotních, nedělních a svátečních boho-
službách je proto vhodné domluvit přímo s P. Vítem Machkem 
přes telefon 721 785 534 telefonicky nebo poslat SMS.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 21. února 2021 se uskuteční při mši svaté sbírka Svatopetr-
ský haléř. 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2.2.2021 SVÁTEK UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU / HROMNICE   
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Žehnání svící hromniček (bude také v neděli 31. ledna 2021). 
 
  4.2.2021 PAMÁTKA SV. GILBERTA 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
7.2.2021 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Svatoblažejské požehnání po každé mši svaté. 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 
  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
       – Mše svatá ve 14:30. 
 

11.2.2021 PANNY MARIE LURDSKÉ – Světový den nemocných 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 
14.2.2021 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
17.2.2021 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

21.2.2021  1. NEDĚLE POSTNÍ 
  Při každé mši svaté bude udělován popelec. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 
   
22.2.2021 SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

27.2.2021 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

28.2.2021 2. NEDĚLE POSTNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

Základy křesťanské víry / Zasahuje Bůh do dějin? 
R. D. Mgr. Jan Kabeláč 

 
Ten, kdo hledá pravdu a na této své cestě se setká s Bohem, dříve nebo poz-
ději si položí otázku: Je možné, aby Bůh ponechal člověka v nevědomosti? 
Aby s člověkem nějakým způsobem nevstoupil do kontaktu? Křesťané jsou 
přesvědčeni, že Bůh skutečně vstoupil do lidských dějin. Tuto skutečnost 
nazýváme Boží zjevení. Svědectvím o Božím zjevení je Písmo svaté neboli 
Bible. 

Písmo je sbírka větších i menších knih, napsaných různými autory pod 
vlivem tzv. „Boží inspirace“. Dělí se na Starý zákon a Nový zákon. Starý 
zákon obsahuje Boží zjevení před Ježíšem Kristem. Má 46 knih (21 děje-
pisných, 7 naučných, 17 + 1 prorockých). Nový zákon obsahuje Boží zjevení 
skrze Ježíše Krista a jeho žáky. Má 27 knih (4 evangelia, Skutky apoštolů, 
21 listů apoštolů a Zjevení sv. Jana). Jádrem Nového zákona jsou evangelia, 
zprávy o životě, učení a působení Ježíše z Nazareta. 

Kdo poprvé začne bez jakékoliv přípravy číst Bibli, narazí na četné potíže. 
Zjistí například, že biblický pohled na svět neodpovídá dnešnímu vědec-
kému poznání; setká se s těžko srozumitelnými výrazy apod. Je to dáno tím, 
že Boží inspirace má zvláštní charakter. Bůh nechtěl sdělovat lidstvu vě-
decké poznatky (rozvíjení vědy je úkolem člověka), ale pouze skutečnosti, 
které mají výrazně náboženský či morální charakter. 

Přitom bylo ponecháno inspirovanému autorovi, jak tuto látku zpracuje, ja-
kého použije literárního druhu (každý literární druh, např. povídka, báseň, 
historické dílo, sděluje pravdu svým vlastním, charakteristickým způsobem) 
a nakolik využije svých vlastních poznatků, které tehdy ještě nemohly být 
vědecké, ale spíše lidové a mytologické. A tak je Bible plně dílem Božím i 
dílem lidským. 

Pro toho, kdo toto pochopí, stane se Písmo Božím slovem, ze kterého čerpá 
hlubokou moudrost pro svůj vlastní život. Je však nutné upozornit, že po-
chopit správně smysl Písma je možné jen v rámci křesťanského společenství 
– Kristovy církve. „Buďte si... především vědomi toho, že žádné proroctví 
v Písmu není ponecháno soukromému výkladu.“ (2Petr 1,20)  

Knihy Písma nebo alespoň Nový zákon by neměly chybět v knihovně žád-
ného kulturního člověka. 
 

Zdroj: http://www.katolik.cz/texty/vira/k3.asp. 


