
 
Jsme povoláni k něčemu většímu a krásnějšímu 

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

Boží předpisy jsou správné, působí radost srdci… (Žalm 19,9) 
 

„Když chceš postavit loď, tak 
neverbuj muže, aby hledali 
dřevo a připravili nářadí. Ne-
rozděluj úkoly, ale nauč nej-
dříve tyto muže toužit po 
širokém a nekonečném moři,“ 
je citát připisovaný Antoine de 
Saint-Exupérymu. Vystihuje 
příznačně, jaký by měl být náš 

postoj k Božím nařízením a předpisům, k Desateru. 
 
Někomu se může zdát, že Boží předpisy a nařízení nás mají deptat a 
omezovat, ale je to spíš naopak. Desatero je nám dáno pro snadnější 
život. Dává totiž našemu jednání mantinely, které nás chrání, aby-
chom neskončili v slepých uličkách. To pochopíme tehdy, když uvě-
říme, že Desatero jsme od Boha dostali z lásky. 
 
Jen dodržovat slepě Desatero nestačí, jsme povoláni k něčemu větší-
mu, krásnějšímu a i náročnějšímu: k životu ve svobodě. Žít ve svobo-
dě znamená odpovědně se rozhodovat nejen v rámci daných předpisů, 
ale často i nad jejich rámec. Důležité je umět reagovat na potřeby ko-
lem nás s ohledem na dobro druhých. 
 
Jeden klouček o své rozvíjející se víře a o spojení s Ježíšem Kristem 
řekl: „Už se moc těším. Budu stále více spojený s Ježíšem a budu 
moct měnit svět k lepšímu.“ 
 
 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/jsme-povolani-k-necemu-vetsimu-a-krasnejsimu ; 
autorka fotografie: Lucie Horníková, Člověk a Víra, 26.07.2016. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 

(Lukáš 10,25) 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

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 úterý 5. července 2022 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 17. července 2022 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Markéty. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 23. července 2022 od 16:00 zve duchovní správa všechny 
obyvatele Nečich a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V nedělí 24. července 2022 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 

 
  3. 7. 2022 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. 2022 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
  7. 7. 2022 PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI 

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
10. 7. 2022  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
17. 7. 2022  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. 
 
23. 7. 2022 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kaple sv. Anny v Nečichách  
  POUTNÍ MŠE SVATÁ  
  KE CTI SV. JÁCHYMA A SV. ANNY v 16:00. 
 
24. 7. 2022  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. 
 
30. 7. 2022 SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
31. 7. 2022  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Připomeňme si – právě před 370 léty 
13. července 1652 vysvětil kardinál Arnošt z Harrachu, 13. pražský arcibiskup a vel-
mistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou, Sloup Neposkvrněného početí Panny 
Marie (Immaculaty) na Staroměstském náměstí v Praze [1]. 
 

Historik Vít Vlnas v článku [2] popisuje: „Čtvrtý 
mariánský sloup Evropy (předcházely mu jen statue 
v Římě z roku 1614, v Mnichově z roku 1638 a ve 
Vídni z roku 1647) fundoval staroměstský magistrát 
z podnětu císaře a krále Ferdinanda III. jako výraz 
vděčnosti nad ubráněním pravobřežních pražských 
měst proti švédskému útoku v posledních měsících 
třicetileté války. Pomoc Panny Marie obráncům 
dosvědčují dobové relace a připomínají ji i ikono-
grafické zdroje. Někdejší člen akademické legie Jan 
Norbert Zatočil z Levenburku (1625–1691), autor 
známého spisu o obraně Prahy, vyjádřil všeobecné 
přesvědčení katolických Pražanů, když spojil vzty-
čení sloupu s vírou, že ‚jest Nejsvětější Trojice 
svatá na přímluvy a orodování přeblahoslavené 
Rodičky boží Panny Marie města tato pražská od 
toho těžkého a nebezpečného obležení švédského 
milostivě vysvoboditi ráčila‘.“ 
 
A historik Jiří Mikulec ve své knize [3] připomíná: 
„Základní kámen staroměstského mariánského 
sloupu byl položen za přítomnosti nejvyššího hof-

mistra Bernarda Ignáce z Martinic na jaře 1650, sochařského práce provedla dílna 
Jana Jiřího Bendla a sloup byl vztyčen v září téhož roku. Ke slavnostnímu vysvěcení 
došlo o dva roky později za přítomnosti císaře a krále Ferdinanda III. a jeho staršího 
syna Ferdinanda IV. Sloup se stal součástí náboženského života katolické Prahy. 
Císař založil nadaci na financování každotýdenních pobožností u sloupu, které se 
konaly každou sobotu a sestávaly ze zpěvu mariánských litanií. Mimo to směřovala 
ke sloupu v době mariánských svátků slavná procesí. Propojení sloupu s událostmi 
konce třicetileté války zajištoval o velkých svátcích rituál, při němž studenti, členo-
vé jezuitské mariánské družiny, nosili v procesí rukavice a přilbu pátera Plachého, 
velitele studentské legie v roce 1648.“ 
 
Zdroje:  
1. KAVIČKA, Karel. Historie. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 
v Praze [online]. 2020 [cit. 2022-06-13]. Dostupné z: https://www.marianskysloup.cz/clanky/historie.html. 
2. VLNAS, Vít. Mariánský sloup a jeho náměstí. Zprávy památkové péče. 2015, r. 75, č.3, s. 219. 
3. MIKULEC, Jiří. České země v letech 1620–1705. Praha: Libri, 2016. S. 193–194. 
Fotografie: archiv redakce. 


