
 
Bůh někdy nechává situace zajít dál, 

než je nám milé 
P. Pavel Semela 

 
Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se 
zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zasle-
chl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen 
věř!“ (Mk 5, 35–36) 
 

„S tím si už ani Pán Bůh neporadí. Tady už se nedá nic dělat.“ Většinou 
máme v mysli nějakou představu o tom, co možné je a co ne. Vytváříme si ji 
na základě svých zkušeností, toho, co jsme viděli a zažili. Za možné pak 
považujeme to, co se našim zkušenostem podobá, co je překračuje jen 
trochu. 
 

Ve škole jsme běhali dvanáctiminutovku. Většinou jsem při tom umíral, ale 
dovedl jsem si představit, že kdyby nás učitel tak nehonil, možná bych vy-
držel běžet ještě o pár minut déle (asi tak o dvě až tři). Po mnoha letech jsem 
zjistil, že je možné uběhnout dokonce i dvanáctiHODINOVKU. A pak i 
dvakrát tolik po horách. Dneska vím, že limity někde jsou, ale o hodně dál, 
než jsem si kdy myslel. Ačkoliv jsem nebyl nijak sportovně nadaný, od dět-
ství mě fascinoval dlouhý triatlon (tzv. Ironman – 3,8 km plavání, 180 km na 
kole a 42,2 km běhu – vše v jednom kuse). Vždycky mi přišlo, že to je jen 
pro pár naprostých mimozemšťanů. Po čtyřicítce jsem si tento dětský sen 
splnil. Nejdéle z celé přípravy mi trvalo představit si, že to je možné i pro 
mě, a uvěřit tomu, že se na to můžu připravit. 
 

Jestli nás takto omezují naše představy, pokud jde o naše možnosti, se kte-
rými bychom měli mít nejlepší zkušenost, jak nás musí omezovat, pokud jde 
o Boží možnosti. Kde jsou meze mojí víry? Kam až jsem schopen uvěřit, že 
s tím Ježíš může něco udělat? Teoreticky vyznáváme, že věříme v Boha, 
Otce všemohoucího. Jaké představy o jeho všemohoucnosti máme v kon-
krétních situacích svého života? 
 

Ježíš chce posouvat naše představy o tom, co je pro něj možné. Proto někdy, 
podobně jako u představeného synagogy Jaira, nechává situace zajít dál, než 
je nám milé, aby i nám řekl: „Neboj se, jen věř!“, abychom tak prožili, že je 
možné mu věřit a na něj spoléhat mnohem víc, než jsme si kdy mysleli. 
 
 
Zdroj: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/kde-jsou-hranice-me-viry. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Jsme tedy stále plni důvěry…“ 
(2. list Korintským 5, 6) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Při všech bohoslužbách je třeba nadále zachovávat vzdálenost ale-
spoň 2 metry mezi členy různých domácností, při vstupu do prostoru 
kostela si dezinfikovat ruce a mít nasazený po celou dobu respirátor 
nebo nanoroušku.  

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 3. června 2021 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 12. června 2021 pořádá naše farnost opět výlet na blízkou 
zříceninu hradu Pravda. Zveme nejen rodiče s dětmi a mládež, ale 
také ostatní farníky. Odjezd vlakem z nádraží Louny město, sraz před 
odjezdem v 9:30. Návrat po 16. hodině. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  3. 6. 2021  PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUH Ů 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. 
 
  6. 6. 2021 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁN Ě 

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

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

 
11. 6. 2021  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
12. 6. 2021 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE 
  PANNY MARIE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 
13. 6. 2021  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
20. 6. 2021  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 
24. 6. 2021 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA K ŘTITELE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
26. 6. 2021 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
27. 6. 2021  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. 2021 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

Základy křesťanské víry / Církev 
R. D. Mgr. Jan Kabeláč 

 
Je hodně lidí, kteří věří v Krista, ale 
nevěří v církev; v jejich očích je to 
zbytečná organizace. Položme si 
však otázku: Chtěl nám Kristus 
přinést zvěst o Bohu? Jistě. Ale jak 
se potom tato zvěst dostává k lidem 
20. století? Zvlášť když Kristus 
sám nic nenapsal? Je zřejmé, že 
tedy zde někde musí být lidé, kteří 
plní příkaz daný učedníkům, hlásat 
evangelium „až do konce světa“. 
 

Základy církve položil Kristus už v době, kdy si z okruhu učedníků 
vybral 12 mužů, které nazval apoštoly. (Jeden zradil – Jidáš, a proto 
po zmrtvýchvstání Ježíšově mluví Písmo o jedenácti. Později byl tento 
počet opět doplněn na dvanáct). 
 

Zvláštní pověření dostává apoštol Petr, postavený do čela ostatních: 
„Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné 
mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co 
svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude 
rozvázáno na nebi.“ (Mt 16,18) Pro nástupce apoštolů se ujal název 
„biskupové“, pro nižší duchovní „kněží“ a „jáhnové“.  V čele celé 
církve stojí dnes stejně jako v celých dějinách církve biskup města 
Říma, papež, který je nástupcem apoštola Petra. 
Bylo by omylem domnívat se, že do církve patří jen kněží a biskupové 
s papežem. Společenství církve tvoří všichni pokřtění věřící; v širším 
smyslu se však ke Kristově církvi počítají všichni, kteří se snaží být 
dobrými a spravedlivými lidmi, kteří se řídí svým svědomím, i kdyby 
se snad sami pokládali za nevěřící. Jde o tzv. „anonymní křesťany“. 
 
Zdroje: http://www.katolik.cz/texty/vira/vira.asp, kapitoly 23 a 24; 
https://www.pastorace.cz/file/210bf2788617a8c1f697d135d9c3cc5b/ 
217872/2018-02-16-083607-roma-iph.jpg. 


