
 
Někdy nevidíme východisko, 

vše nám připadá negativní a neřešitelné 
autor BF, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

 
Soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost. Osvědčenost 
plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do 
srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. (Řím 5,3-5) 
 

Ani bych nespočítala, kolikrát v životě 
jsem někoho utěšovala slovy: „Neboj 
se, to bude dobré, dobře to dopadne, je 
tu naděje…“ Ve chvíli, kdy nás něco 
trápí, se nám totiž stává, že nevidíme 
východisko, že nám vše připadá nega-
tivní a neřešitelné. Jinými slovy ztrá-
címe naději a potřebujeme, aby nám ji 
někdo vrátil a vlil do srdce opětovné 
světlo, které značí šťastný konec. 

 
Kdo jiný toto dokáže lépe než Bůh? Lidská slova útěchy nás na chvíli možná 
zahřejí, ale nedají nám to, co potřebujeme. Skutečnou naději nám může vlít 
do srdce Bůh prostřednictvím Ducha Svatého. On jediný dokáže naše strasti 
a soužení skutečně proměnit a jeho působením dokážeme soužení snášet 
s vytrvalostí a vizí, že v Bohu je naše největší naděje. 
 
Ve svém životě nestojím o falešnou naději, že se všechna má trápení vyřeší, 
že všechno dopadne tak, jak chci já. Stojím o skutečnou naději, kterou mi 
poskytuje Duch Svatý. Jeho působením mohu zakoušet Boží blízkost, 
přátelství a lásku. 
 
Moje největší naděje je v tom, 
že Bůh je se mnou 
a pomůže mi překonat vše, 
na co sama nemám sílu. 
 
 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nadeje-neni-obycejnym-optimismem-dava-zivotu-smysl; autorka 
fotografie: Kateřina Stejskalová, Člověk a Víra, 23.05.2020. 
. 

 

 
Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 

www.farnostlouny.com  •  Červen 2022  •  Ročník 15  •  Neprodejné 
 

Úvodní zamyšlení 
 

„A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh.“ 

(1. list Korintským 12,6) 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 

U Pramene Louny. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Ve čtvrtek 9. června 2022 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Každou sobotu od 18:00 se koná mše svatá v kostele svatého Jakuba 

v Cítolibech s nedělní platností. Jen v sobotu 4. června při vigilii slavnosti 

Seslání Ducha Svatého bude mše svatá s křestní bohoslužbou od 16:00. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

V pátek 10. června 2022 pořádá také naše farnost znovu NOC KOSTELŮ. 
Večerní program je připravován pro kostel sv. Matouše v Dobroměřicích a 

v Lounech pro kostel Nejsvětější Trojice a čtrnácti sv. pomocníků, kostel 

sv. Petra a děkanský kostel sv. Mikuláše. Aktuální informace naleznete na 
vývěskách nebo webu https://www.nockostelu.cz/. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 18. června 2022 pořádá naše farnost opět výlet na blízkou zříceni-
nu hradu Pravda. Zveme nejen rodiče s dětmi a mládež, ale také ostatní 
farníky. Doporučujeme vzít si sebou občerstvení. Odjezd vlakem z nádraží 
Louny město, sraz před odjezdem v 9:30. Návrat po 16. hodině. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 26. června 2022 při mši svaté v děkanském kostele sv. Mikuláše 
bude první svaté přijímání. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  2. 6. 2022  ČTVRTEK 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE 
  Kostel Nejsvětější Trojice a 14 sv. pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. 
 

  5. 6. 2022 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
  – Mše svatá v 11:00. 

 

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

 

9. 6. 2022 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, 
NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 

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

12. 6. 2022  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Zpívané nešpory v 17:00. 
 

19. 6. 2022  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu. 

 

23. 6. 2022 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

24. 6. 2022  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

25. 6. 2022 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE P. MARIE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 

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

26. 6. 2022  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. 2022 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

Připomeňme si – právě před 400 léty 
byla 22. června 1622 založena dnešní Kongregace pro evangelizaci národů. 

 

Kongregace pro evangelizaci národů je 
jednou z devíti kardinálských kongregací 
římské kurie. Jejím úkolem je podle konsti-
tuce Pastor Bonus „řídit a koordinovat dílo 
evangelizace národů a misionářské spolu-
práce na celém světě, při zachování kompe-
tence Kongregace pro východní církve“ 
(Pastor Bonus, 85). 

 

Současný prefekt kongregace, filipínský kardinál Luis Antonio Tagle, uvedl: 
„Vlastním cílem misijní činnosti je evangelizace a „plantatio Ecclesiae“, 
neboli „vysazování církve“ (Ad Gentes, 6). Poslání Krista Vykupitele, svě-
řené církvi, ještě zdaleka není dokončeno. Územní struktury církve (arci-
diecéze, diecéze, vojenské ordinariáty, apoštolské vikariáty, apoštolské 
prefektury, misie „sui iuris“ – autonomní, apoštolské administratury) mají za 
cíl reagovat na potřeby a požadavky efektivního fungování při poskytování 
pastoračních služeb. A je odpovědností Kongregace pro evangelizaci národů, 
aby pro svá území zajistila tento úkol při realizaci plánů na vytváření územ-
ních církevních celků. Dikasterium – ústřední úřad, také pomáhá papeži 
zajistit ordináře každého církevního obřadu… Místní církve svěřené Kongregaci 
se nacházejí v Africe (516), Asii (484), Americe (76) a Oceánii (46).“ 
 

V této souvislosti můžeme opět vzpomenout františkána Jáchyma Bohumila 
Procházku (*12.5.1902 Cítoliby – †13.8.1985 Buenos Aires), dlouholetého 
misionáře v Argentině, od jehož narození uplynulo v květnu 120 let (po-
drobněji viz Farní zpravodaj 2018/07). O jeho činnosti v leprosáriu svědčí 
informace z archivu františkánské provincie: „Ráno sloužíval Jáchym mši 
sv. pro řeholní sestry FMM a celý zbytek dne věnoval nemocným. Staral se 
o nemocné a považoval je za svou rodinu. V „těžkých letech“ kolonie nemě-
la kavárnu, hřiště, obchod a nemocní nesměli vycházet za ohradu. Potřebo-
vali mnoho věcí a se vším se obraceli na něho. Sami nemocní říkali, že byl 
pro kolonii poskokem. Byl pošťákem, šoférem, „dítě“ pro všechno, ale pře-
devším byl jejich přítelem. Jáchym také jako první začal sázet stromy, aby 
nemocní při svých procházkách měli trochu stínu…“ 
 
Zdroje: https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2022-02/propaganda-fide-misie-az-na-konec-sveta.html; 
VELDOVÁ, Dagmar. Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost. Praha, 2010. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze. s. 80; autor fotografie: Vojtěch Hlávka, Člověk a Víra, 28.02.2021. 


