
 
Svatí, kteří nás provázejíSvatí, kteří nás provázejíSvatí, kteří nás provázejíSvatí, kteří nás provázejí    

 
Svatá Ludmila (? 860 – 921), 16. září; mučednice 
Patronka: Čech, babiček, matek, křesťanských vychovatelů, vinařů 
Atributy:  knížecí koruna, závoj nebo šála 

 
Ludmila se dle nejstarší Kristiánovy 

legendy narodila na hradě Pšov v místech 
dnešního Mělníka. Její otec Slavibor byl knížetem 
malého kmene Pšovanů obývajících část 
úrodného Polabí. Kolem roku 874 byla Ludmila 
provdána za Bořivoje I., knížete Čechů. Stejně 
jako on byla pokřtěna za slovanské misie 
sv. Metoděje kolem roku 882. Ludmila byla vždy 
mírná a spravedlivá a brzy si osvojila křesťanské 

zásady, zvláště laskavost a štědrost k chudým. Dochované písemnosti 
ji popisují jako milosrdnou a zbožnou ženu. 
 

Z manželství Bořivoje I. a Ludmily se narodili tři synové a tři 
dcery. Po smrti Bořivoje I. vládl nejprve nejstarší Spytihněv I. Po něm 
se ujal vlády mladší Vratislav I., který se oženil s Drahomírou, 
pocházející ze slovanského pohanského kmene Stodoranů. Když 
Drahomíra ovdověla, bylo jejímu synovi Václavovi asi třináct let a 
Boleslavovi sedm let. Zemští velmožové rozhodli svěřit regentství 
v zemi Drahomíře, zatímco Ludmila měla dále dohlížet na výchovu 
budoucích vladařů, svých vnuků. Drahomíra nesla těžce nejen 
křesťanskou výchovu svých synů a odlišné politické názory Ludmily, 
ale také její obecnou oblibu. Ludmila se snažila vzájemné spory utišit 
odchodem na své vdovské sídlo Tetín. Zde ji však v noci na 16. září 
roku 921 přepadli najatí vrahové a uškrtili ji. Služebnictvo pak její tělo 
pohřbilo u hradební zdi. Až mladý kníže Václav nechal kolem roku 
925 přenést ostatky kněžny Ludmily z Tetína do Prahy. Zde byly 
uloženy do kostela sv. Jiří poblíž knížecího sídla. Úcta k české 
prvomučednici postupně rostla, písemně je doložena od konce 
11. století. Její svatost byla oficiálně uznána v letech 1143 –1144. 
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    

„Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce 
i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.“ (2. list Janův, 3) 

 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    

∗∗∗∗∗∗∗ 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  bude probíhat každou středu v budově děkanství. 
Rodiče mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE ČTVRTEK 1. ZÁ ŘÍ 2011 OD 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ 2011 NEBUDE MŠE SVATÁ V DOBROMĚŘICÍCH 
z důvodu dalšího restaurování fresek. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2011 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ:  od 10:00 do 
15:00 je otevřen Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2011 OD 19:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT SLOVA 
A HUDBY: JAKUB JAN RYBA - ZP ĚV SRDCE. Koncert pořádá město 
Louny a ŘK děkanství v předvečer slavnosti posvěcení chrámu sv. Mikuláše. 
Výbor z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese Vladimír 
Matějček, varhanní skladby J. J. Ryby zahraje Vladimír Roubal. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 25. ZÁŘÍ 2011 OD 9:00 POPRVÉ ZAZNÍ MISSA BREVIS 
SOLEMNIS od lounského hudebního skladatele, varhaníka a výrobce 
hudebních nástrojů J. E. Faulhabera (1772 – 1835), který byl od roku 1791 
ředitelem kůru v chrámu sv. Mikuláše. Mši uvede chrámový sbor z Itálie. Zazní 
také skladby prof. G. Cancianiho. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 25. ZÁŘÍ 2011 VE 14:00 POUTNÍ SLAVNOST KE CTI 
SVATÉHO MATOUŠE V DOBROM ĚŘICÍCH 
Duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice zvou k poutní mši svaté. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužeb    

 
  1.  září  PRVNÍ  ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  4.  září 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
 –  Mše svatá v 10:30. 
 

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

 

  8.  září  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 

11.  září  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

18.  září  SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE 
– Slavná mše svatá v 9:00. 
Bohoslužbu bude doprovázet Lounský chrámový sbor.  

 

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

 

24.  září SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

25.  září 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Slavná mše svatá v 9:00. 

Bohoslužbu bude doprovázet chrámový sbor  z Itálie. 
Sbírka je určena na sociální projekty Charity. 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ    
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev    
 
Téma 25. neděle v mezidobí: Milost – nezasloužený dar 
 
338. Co je to milost?  
Milostí rozumíme Boží láskyplný dar, jímž nás Bůh pozvedá k účasti 
na svém životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Je to pomáhající 
síla, kterou nás zahrnuje. Skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista nám Bůh 
věnuje veškerou svou lásku a dává se nám v milosti. Milost je všechno to, co 
nám Bůh dává, aniž bychom si to v nejmenším zasloužili. 
 
„Milost,“ prohlašuje papež Benedikt XVI., „je spočinutí pod Božím pohle-
dem, dotek jeho lásky.“ Milost není věc, nýbrž Boží sebesdílení člověku. Bůh 
nedává nikdy méně než sebe samého. 
 
339. Jak na nás působí Boží milost? 
Boží milost nás vtahuje do vnitřního života 
trojjediného Boha, do vzájemné lásky Otce, Syna 
a Ducha svatého. Uschopňuje nás k životu v Boží 
lásce a k tomu, abychom v síle této lásky dokázali 
jednat. 
 
340. V jakém vztahu je milost k naší svobodě? 
Boží milost vychází člověku vstříc ve svobodě, 
vyhledává ho a pomáhá mu s respektem k jeho 
naprosté svobodě. Milost nikoho k ničemu nenutí. 
Boží láska si přeje náš svobodný souhlas. 
 
341. Lze si zasloužit nebe dobrými skutky? 
Žádný člověk si nemůže zasloužit věčný život v Božím království pouze 
vlastními silami. To, že jsme spaseni, je záležitost Boží milosti, která však 
předpokládá svobodnou součinnost člověka. 
 
Ačkoliv je to, co nás zachraňuje, milost a víra, má se v našich dobrých 
skutcích projevovat láska, kterou v nás vyvolává Boží působení. 
 
 
 
(zdroj YOUCAT, Katechismus katolické církve pro mladé, KN 2011) 


