
 
Každý z nás bojuje s nějakými svými ostny 
autor Rh, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

 

Abych se nepovyšoval, byl mi dán do 
těla osten, který mne sráží. Kvůli 
tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby 
mne toho zbavil, ale on mi řekl: 
„Stačí, když máš mou milost, vždyť 
v slabosti se projeví má síla.“ 
(2. list Korintským 12, 7–9) 

 
Život nejde vždycky tak, jak bychom si představovali. Někdy nás 
trápí fyzické bolesti, někdy máme trápení se svými blízkými, nebo 
se sebou samým. Každý z nás máme ve svém životě nějaké 
„ostny“, které nám znesnadňují život. A každý z nás by se jich po-
chopitelně rád zbavil. A tak pro to něco děláme a k tomu se i mod-
líme a modlíme… a ono nic. „Ostny“ zůstávají a my se s nimi 
musíme učit žít. 
 
Může se nám tak zdát, že Boha naše modlitby nezajímají. Boží 
myšlení je ale jiné. Některé ostny nám sice ponechává, ale zároveň 
nám slibuje, že postačí, když budeme mít jeho přízeň – milost. Říká 
nám tak, abychom se zbytečně svými starostmi dlouho netrápili, ale 
přenechali je jemu. Abychom definitivní řešení nechali na něm, aby 
se tak vedle naší slabosti mohla projevit i jeho síla. 
 
Nebojme se toto Boží ujištění přijmout. Obohatíme tak nejen sebe, 
ale i své okolí. Když budeme žít s vědomím, že Bůh nás má rád i 
s našimi slabostmi, budeme pak velkorysejší k slabostem druhých. 
 
 
 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/modlime-se-a-porad-nic; Autor: Valentin de Boulogne. 
Svatý Pavel píše své epištoly, 1620. Volné dílo. Dostupné z: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/File%22-Saint_Paul_Writing_His_Epistles%22_ 
by_Valentin_de_Boulogne.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“ 

(2. list Korintským 12, 10) 
 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se opět koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pondělí 5. července 2021 od 10:30 můžete sledovat přímý přenos mše svaté 
o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mše bude živě přenášena 
Českou televizí a Českým rozhlasem. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 18. července 2021 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté Markéty. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 24. července 2021 od 16:00 zve duchovní správa všechny obyvatele 
Nečich a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V nedělí 25. července 2021 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. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 7. 2021 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  4. 7. 2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Mše svatá ve 14:30. 
 
  5. 7. 2021 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
11. 7. 2021  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
18. 7. 2021  16. 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. 
 
24. 7. 2021 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kaple sv. Anny v Nečichách  
  POUTNÍ MŠE SVATÁ  
  KE CTI SV. JÁCHYMA A SV. ANNY v 16:00. 
 
25. 7. 2021  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
  POUTNÍ MŠE SVATÁ v 16:00. 
 
31. 7. 2021 SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

Cestujeme do ne tak dávné minulosti 
Úryvek z knihy U krbu Francie Emanuela Stehlíka k roku 1930, z kapitoly Marseille 

 

… A loni v říjnu, když 
jsem vystoupil liftem se 
svým marseilleským ko-
legou p. Menu na prome-
noir, vyhlídkový to chodník 
obtáčející jako rozhledna 
chrám Notre Dame de la 
Garde nad tím nesmírným 
panoramatem moře, hor i 

města, na strmé skále nad městem, když jsem se nechal ovívat 
svobodným vichrem, vanoucím od moře, od ostrova If, jehož 
hrobní a skalní vězení je proslaveno románem Alex. Dumase 
„Monte Christo“. – Když jsem se opíjel vůní moře a barevnými 
cáry západu slunce, zašel jsem do chrámu. Byl věřícími natřískán, 
až těžko se dýchalo. U vchodu prodávaly jeptišky oděné sněžně 
bílými rouchy různé obrázky, prstýnky, křížky a růžence. Píseň 
varhan zněla harmonicky z lodi chrámové ven do vichru. Na 
stěnách chrámu byly zavěšeny nesčetné kordy důstojníků, kteří 
ubírajíce se do války za svobodu Francie, žádali ochrany Panny 
Marie. Jsou tam i kordy padlých, aby Marie i na onom světě za ně 
orodovala… „Ty bílé sestry jsou miláčky lidu marseillského. 
Námořníci jsou zbožní. Kdyby vládu snad napadlo, aby řád těch 
bílých sester rozpustila, vypukla by v Marseille revoluce…“ tak 
mně pravil můj průvodce. A dole v hlubině pod námi hučelo moře i 
město. 
 
Zdroje: ČENKOV, Emanuel. U krbu Francie: Studie, tužby a paměti frankofilovy: 1900–1930. Praha XII: 
Josef Boš, 1930. s. 280–281; Pohlednice z Marseille, 1910. Vydal E. Lacour. Volné dílo. Dostupné z:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Marseille._Basilica_of_Our_Lady_of_the_Guard.
_Postcard%2C_c._1910.jpg. 
 


