
 
Ježíšova slova i dnes otvírají unavená srdce 
autor OVA, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

 
Petr řekl Ježíšovi: „Pane, ty máš slova věčného 
života, a my jsme uvěřili…“ (Jan 6,68–69) 
 

Někdy nás může zavalit pocit, že vše jde nějak špatně. 
Okolo nás, v nás… Věci a události nám mohou připadat zby-
tečné, bezúčelné, beznadějné. Máme tak tendenci rezigno-
vat a nechat se unášet proudem. Jako záplatu na takovéto 
situace pak volíme únik prostřednictvím rozličných čin-
ností, práce, zábav, alkoholu… Jenže i tak zakoušíme, že 
vše jakoby stéká po povrchu a nic nemá sílu proniknout do 
hloubky našeho srdce. Ani naše úspěchy, ani sebevydaře-
nější akce s přáteli, výborné jídlo, filmy, PC hry, … nemo-
hou naplnit tu nejhlubší prázdnotu v našem nitru. 
 

Apoštol Petr nám i do naší dnešní doby a naší konkrétní 
situace svědčí o tom, že Ježíšova slova mají věčnou a nekonečnou moc. On sám 
jejich moc zakusil. Ta slova nepůsobí magicky, ale zavlažují a otevírají naše opotře-
bované a uzavřené nitro, aby v něm mohl Duch Boží započínat proměnu. On nás 
chce vyvést z naší osamocenosti, neplodné sebestřednosti a zatvrdlosti – k dobrému 
Bohu. 
 

Otevřme i dnes a další dny Bibli s upřímnou prosbou, aby Bůh do našeho života 
promlouval. Jeho slova zavlaží naše nejhlubší nitro. Jsou tam pro nás slova povzbu-
zení, která posílí, jindy slova napomenutí, která nás mohou vést k sebereflexi. Ně-
kdy slova z Bible zapůsobí jako zbraň proti pochybám, nebo nás vyvádějí ze sebelí-
tosti, jindy podrží v protivenstvích a pokušeních. Některá slova se nám mohou dnes 
zdát nesrozumitelná, nepřijatelná. Ježíš nás ale nechce zatvrdit či odradit! Jeho smrt 
je nejvyšším důkazem, že mu na nás záleží. Chce, abychom opustili vše to, co nás 
nemůže definitivně uspokojit, nasytit a naplnit, a otevřeli své životy jeho Duchu. 
 

Boží Slovo, kterému dovolíme promlouvat, dokáže oživit naši důvěru v život a 
v Boha. Někdy se nám zdá, že se navenek nic nemění, ale jeho síla nás nepozoro-
vaně posunuje vpřed, k Otci. 
 

Věříš tomu? 
 

Pane, věřím, Ty máš slova věčného života. 

 

Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/jezisova-slova-i-dnes-otviraji-unavena-srdce; ZOPPO, 
Marco. Svatý Petr (1468). In: Wikipedia [online]. 2016 [cit. 2021-07-09]. Volné dílo.  
PD-Art. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Saint_Peter_A33446.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ 

(1. list Korintským 15,22) 
 

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 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. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 8. srpna 2021 od 11:00 – duchovní správa a Obecní úřad Opočno 
zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 8. srpna 2021 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice 
zvou k poutní slavnosti ke cti svatého Vavřince. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 15. srpna 2021 od 10:00 – zveme všechny poutníky ze širokého 
okolí do Dolního Ročova k POUTNÍ SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE. Hlavním celebrantem bude sídelní biskup litoměřický 
Mons. Mgr. Jan Baxant. Mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor a 
sólisté. Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském náměstí v 8:45. 
Odjezd v 9:00, zastávky Osvoboditelů, Na Foukalce – u žel. přejezdu, 
u Domova pro seniory. Odjezd zpět ve 12:30 hod. 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  1. 8. 2021 18. 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. 8. 2021 PAMÁTKA POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY 
  PANNY MARIE SNĚŽNÉ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  6. 8. 2021 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

  8. 8. 2021  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V OPOČNĚ 
 NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  – Mše svatá v 11:00. 

 

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

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 
  – Poutní mše svatá v 16:00. 
 

15. 8. 2021  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 

 

POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM RO ČOVĚ 
  – Mše svatá v 10:00. Pobožnost a svátostné požehnání ve 14:30. 
 

22. 8. 2021 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Nešpory v 17:00. 
 

24. 8. 2021 SVÁTEK SV. BARTOLOM ĚJE, APOŠTOLA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

28. 8. 2021 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

29. 8. 2021  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

Cestujeme do ne tak dávné minulosti 
Úryvek z knihy Rok se valí přes hory z roku 1934, autor  Johannes Linke 

 
 
Ach, ano, byla to slavnostní a klidná 
doba: na polích i zahradách se dařilo 
plodům země, na lučinách tonuly traviny 
pod kalichy, slunci, hvězdami a zvonky 
květin, v lesích, kde kvetla mařinka 
vonná a borůvky, na kamenitých svazích 
maliny, nahoře na horách jedovaté 
krásné vraní oko a již se začínaly rdět na 
teplých pokrajích lesů sluneční strany 
první jahody: Matka Boží vyzařovala ze 
svých posvěcených míst milost nad ho-
rami i nad lidmi... 
 

 
 
 
Potom přišel týden nejmilostivějšího Nanebevzetí Panny Marie, kdy 
každá soška a každá kaplička, kdekterý kříž v poli a každý obraz 
světce před chalupou byl ověnčen. 
 
V slavnostním procesí s křížem a s kostelní korouhví putovali würm-
bašští první tři dny za zpívání a modlení do poutních míst vzdále-
nějšího okolí a v pátek po Nanebevzetí šli průvodem okolo občiny, 
kde oba velební páni, života plný pan farář Hiergeist a zachmuřený 
kaplan Stuffach, sloužili polní mši před dřevěným oltářem, ozdobe-
ným květinami, a šeptali požehnání boží na pole a luka... 
 
 
 
Zdroje: LINKE, Johannes. Rok se valí přes hory. Překlad Miloš Hlávka. Praha: Evropský literární klub, 1936. s 315; 
Der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt Furth im Wald und Hl. Dreifaltigkeit Ränkam, [online]. [cit. 2021-7-21]. 
Dostupné z: https://www.dreifaltigkeit-raenkam.de/8122__pfarrei_furth.html; Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Furth 
im Wald, [online]. [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Furth_im_Wald&oldid=19640955. 

Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v německém pohraničním městě Furth im Wald. 


