
 

Nabízí se ti pokoj, který ti tento svět nemůže dát 

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

 

Ježíš říká: „Svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já 

vám dávám.“ (Jan 14,27) 
 

Možná jste někdy ve svém životě potkali 

lidi, ze kterých vyzařoval takový zvláštní 

klid. V jejich blízkosti jste mohli zakusit 

téměř hmatatelnou přítomnost dobra a 

laskavého přijetí. Prostupovalo jejich myš-

lení, slova, jednání. A to navzdory tomu, 

že jejich životy zdaleka nebyly procház-

kou růžovou zahradou. Zdrojem jejich 

vnitřního pokoje rozhodně nebyla finanční 

zajištěnost, skvělá a neotřesitelná pozice 

v zaměstnání, šťastné manželství, bezpro-

blémové děti, či obdiv a uznání všech oko-

lo. Snad právě naopak. Mnohdy takoví 

lidé prošli a procházejí nezáviděníhodnými těžkostmi, zkouškami, 

zakoušejí často odmítání. Právem o nich můžeme říct, že klid a pokoj 

jejich srdce není z tohoto světa, ale je darem od Boha. 
 

Každý z nás někdy můžeme pocítit hlubokou prázdnotu a víme, že ani 

všechny poklady světa by ji nenaplnily. Je to touha, kterou vkládá do 

srdce každého z nás Bůh a chce ji naplnit svým pokojem. Tento pokoj 

však není výsledkem našich pomíjivých zásluh. Pramení ze života, do 

kterého vstoupil se svou láskou Bůh sám. 
 

Kdo ve svém životě zakouší, že i jeho Ježíš nazývá svým přítelem, za 

kterého dal svůj život, že Bůh stále věří v to dobré v každém z nás, a 

to přes náš opakovaný nezájem, životní průšvihy a propady, ten dostá-

vá nový život. Přestává stavět na jistotách tohoto světa a může vykro-

čit na cestu evangelia s tím, který je Cestou sám… 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nabizi-se-ti-pokoj-ktery-tento-svet-nemuze-dat; 

Autor neznámý. Kristus pravý vinný kmen, ikona z Athén, 16. st. Volné dílo.  

Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Christ_the_True_Vine_icon_(Athens,_16th_century).jpg.
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Úvodní zamyšlení 
 

„Vždyť k Bohu nás vede jak nuznost lidské existence, tak i její plnost.“ 
 

(Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., 2000) 

 

Aktuálně 
 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají v měsíci 

květnu po každé večerní mši svaté. 

 

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 svatého Jakuba 

v Cítolibech s nedělní platností. 

 

Ve čtvrtek 5. května od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

 

V neděli 8. května oslavíme Den matek, neboť svátek matek se slaví druhou květ-

novou neděli. Matkám věnovaný den je oceněním jejich odvahy a oběti mateřství. 

 

V sobotu 21. května Vás zveme na pouť ke svatému Janu Nepomuckému. Trasa 

dlouhá zhruba 10 km povede ze Třtěna od sochy sv. Jana Nepomuckého přes 

Mnichovský Týnec, Charvatce a Sinutec k soše sv. Jana Nepomuckého v Kozlech. 

Odjezd do Třtěna je možný autobusem v 08:04 z autobusového nádraží v Lounech, 

návrat z Kozel do Loun možný autobusem ve 12:57 s přestupem v Libčevsi. 

 

V neděli 22. května 2022 bude výnos sbírky určen na pomoc křesťanům v zemích 

Blízkého východu. 

 

 

 

 



 

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  1.5.2022 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

   Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 

   – Mše svatá ve 14:30. 

  – Zpívané Nešpory v 17:00. 
 

  5.5.2022 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE 

  Kostel Nejsvětější Trojice a 14 sv. pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. 
 

  7.5.2022 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE 

Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 

  8.5.2022 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

  Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Den matek. 

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

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

14.5.2022 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 

15.5.2022 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

16.5.2022 MŠE SV. KE CTI SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

22.5.2022 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

 

26.5.2022 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

28.5.2022 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE 

  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

29.5.2022 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

31.5.2022 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

Připomeňme si – právě před 50 léty 

Průzkum kosterních ostatků sv. Jana Nepomuckého 
 

Při příležitosti generální opravy stříbrného oltáře a 

hrobu sv. Jana Nepomuckého dne 31.5.1972 po 

vyslovení souhlasu světícím biskupem pražským 

ThDr. Františkem Tomáškem, tehdy apoštolským 

administrátorem pražským, byla rakev s ostatky 

otevřena, výbava hrobu ošetřena a kosterní po-

zůstatky světce předány MUDr. RNDr. Emanuelu 

Vlčkovi z Národního muzea v Praze ke konzervaci 

a k odbornému studiu. Dne 29.6.1972 byly kosterní 

pozůstatky prohlédnuty odbornou komisí lékařů a antropologů. 
 

Příčinou smrti Jana z Pomuku bylo s největší pravděpodobností tupé poranění lebky, 

především odlomení obličejového skeletu, kde byly zjištěny zlomeniny. Rozsah 

poranění vedl k bezvědomí a posléze k smrti pro zlomeniny nejen kostry obličeje, 

ale i spodiny lební, pro krvácení do přední a střední jámy lební a pro šok. Tato pora-

nění mohou zdůvodnit neodvratitelnou smrt Janovu, i když nelze vyloučit působení i 

dalších poranění pro život důležitých orgánů, jako srdce, jater apod. které mohly být 

poškozeny při pálení boků ohněm… 
 

Na základě zjištěných nálezů lze uzavřít, že Jan z Pomuku při výslechu utrpěl těžká 

poranění hlavy, že zemřel během výslechu nebo při transportu pražskými ulicemi. 

Do řeky však bylo svrženo již jeho mrtvé tělo... 
 

Antropologicko-lékařský průzkum světoznámých kostrových pozůstatků i relikvie 

světce sv. Jana Nepomuckého přinesl konečně jasno do dlouho diskutovaných otá-

zek o pravosti a nepravosti relikvie zvané „jazyk sv. Jana Nepomuckého“ a 

o existenci dvou osob, Jana Nepomuckého zpovědníka a Jana z Pomuku generálního 

vikáře pražské kapituly. 
 

Detailní vědecký průzkum relikvie i kostry Jana z Pomuku, prováděný přírodově-

deckými metodami nezávislými na písemných pramenech, ukázal jednotnost a nedě-

litelnost zkoumaných tělesných pozůstatků. To znamená, že kostra i zbytky mozko-

vé tkáně uchovávané jako relikvie „jazyka“ náleží jediné osobě – Janovi z Pomuku, 

generálnímu vikáři třetího arcibiskupa pražského Jana z Jenštejna, který v roce 1393 

zemřel na následky trpného práva. Prozkoumání ozřejmilo i podstatu a přirozený 

vznik relikvie tzv. „jazyka sv. Jana Nepomuckého“. Ta je tvořena zbytky mozkové 

tkáně zachované v lebce Jana z Pomuku. 
 

 

Zdroje: Hrob sv. Jana Nepomuckého. Římskokatolická farnost Troubky [online]. [cit. 2022-04-19]. Do-

stupné z: http://www.farnosttroubky.cz/foto/2011Praha/17hrobsvjananepomuckeho.jpg; 
VLČEK, Emanuel. Jak zemřeli: Významné osobnosti českých dějin z pohledu antropologie a lékařství. 

Praha: Academia, 1993. S 153, 166–167, 174. 


