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

 
Svatá Anežka Česká (* asi 1211 – †1282), 13. listopadu 
Patronka: Čech, Českých Velenic, řádu Křižovníků s červenou hvězdou, 
chudých, nemocných, trpících, pracovníků v plynárenství (od roku 1991) 
Atributy:  almužna, beránek, klariska, koruna, kostel, nemocný, žebrák 
 

  Anežka byla dcerou českého krále Přemysla 
Otakara I. a Konstancie Uherské. Byla vychovávána 
v klášteře cisterciaček ve slezské Třebnici a v klášteře 
premonstrátek v Doksanech. Několik let prožila na 
vídeňském dvoře Babenberků. Po několika 
neúspěšných zasnoubeních (se synem Jindřicha I. 
Bradatého, s Jindřichem, synem císaře Fridricha II.,  
s anglickým králem Jindřichem III. a se samotným 
císařem Fridrichem II.) se její touha vstoupit do 
kláštera a stát se služebnicí Boží naplnila v roce 1230 

po smrti otce s přímým souhlasem papeže Řehoře IX.  
 

Kolem roku 1231 se Anežka rozhodla založit špitál svatého Františka 
a dva kláštery: mužský klášter Menších bratří sv. Františka a ženský klášter 
řádu sv. Kláry. Z laického špitálního bratrstva, založeného Anežkou roku 
1233, vznikl řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád českého 
původu. Do kláštera klarisek Anežka sama vstoupila v roce 1234 a záhy se 
stala jeho abatyší. Podle dochovaných listů si Anežka vřele dopisovala se 
svatou Klárou. V roce 1237 se Anežka pokusila o založení vlastního řádu. 
Ještě než přišla zamítavá odpověď papeže Řehoře IX., Anežka se vzdala 
hodnosti abatyše i špitálu s jeho statky, aby ukázala důsledné dodržování 
evangelijní chudoby.  
 

Po celý svůj život byla Anežka velmi činorodá nejen v řádu klarisek, 
ve kterém usilovala o osobní svatost s pokorou a láskou ve službě 
nemocným, chudým i spolusestrám, ale také se významně zapojovala do 
veřejného života. Nemalý vliv měla i na svého bratra krále Václava I. V roce 
1249 se například podílela na smíru mezi ním a jeho synem Přemyslem 
Otakarem II. Anežka zemřela 6. března roku 1282 a byla pohřbena 
v klášterním chrámu Na Františku. Nedlouho po smrti začala být Anežka 
českým lidem považována za světici. Blahořečena byla však až roku 1874 
papežem Piem IX. Svatořečena byla Anežka Česká 12. listopadu roku 1989 
papežem Janem Pavlem II. 
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Úvodní zamÚvodní zamÚvodní zamÚvodní zamyšleníyšleníyšleníyšlení    

„Tím, co nás zachrání, je znovu promýšlená a nově prožívaná víra, 
skrze niž Kristus a s Ním živý Bůh vstoupí do tohoto našeho světa.“   

Benedikt XVI. v Erfurtu, září 2011 
 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    

∗∗∗∗∗∗∗ 
Upozornění na změnu času bohoslužeb - v období od 1. listopadu 
2011 do 28. února 2012 začínají večerní bohoslužby vždy  o 1 hodinu 
dříve: v 16:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pondělí 21. listopadu 2011 od 16:30 se uskuteční v Chrámu 
sv. Mikuláše v Lounech flétnový koncert. Vystoupí flétnové soubory 
pod vedením paní Jany Sečanské a pozvaní hosté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 26. listopadu 2011 Vás zveme k poutní slavnosti v Kostele 
sv. Kateřiny v Oboře. Slavná bohoslužba začíná v 16:00. Možnost 
dopravy z Loun je autobusem MHD č. 2, zastávka Sokolovna v 15:04, 
příjezd do Obory v 15:25; odjezd z Obory linkou č. 1 v 18:10. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
27. listopadu 2011 se uskuteční při nedělní mši svaté sbírka 
na pojištění církevních objektů v naší diecézi.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012 bude pro 
veřejnost otevřena unikátní výstava Svatá Anežka Česká - princezna a 
řeholnice v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



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

 
01.11.2011  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
 

02.11.2011  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  

– Mše svatá v 8:00, 16:30 a 17:00. 
 

03.11.2011  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
 

06.11.2011  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30. 
 

13.11.2011 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Svátek sv. Anežky České 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

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

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

17.11.2011 STÁTNÍ SVÁTEK 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 

 

19.11.2011 SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 
SV. STANISLAVA V M ĚRUNICÍCH 

  – Mše svatá v 14:00. 
 

20.11.2011 SLAVNOST KRISTA KRÁLE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

27.11.2011  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ  
Svěcení adventních věnců, roráty. 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

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

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

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev 

 
Neděle Krista Krále 

Účast laiků na Kristově královském úřadě 
 
KKC 909 „Laici mají, i spojenými silami, ozdravovat světské instituce a 
životní podmínky, svádějí-li ke hříchu, aby to vše bylo v souladu 
s požadavky spravedlnosti a spíše prospívalo, než škodilo ctnostnému životu. 
Tato činnost naplní mravními hodnotami kulturu i lidská díla.“ 
 
KKC 910 „Laikové se mohou cítit povoláni, anebo skutečně i povoláni jsou, 
ke spolupráci se svými pastýři ve službě církevnímu společenství. Usilují  
o jeho růst a životnost a přispívají k tomu nejrůznějšími službami, podle 
milostí a darů, kterých se jim od Pána dostalo.“ 
 
KKC 911 V církvi při výkonu řídící moci 
„mohou podle ustanovení práva spolupracovat 
křesťané laici“, a to svou přítomností na 
sněmech místních církví, na diecézních sněmech, 
v pastoračních radách; účastí na pastorační péči 
o nějakou farnost; spoluprací v ekonomických 
radách; účastí na církevních soudech. 
 
KKC 912 Věřící se mají „naučit pečlivě 
rozlišovat práva a povinnosti, které jim patří pro 
jejich příslušnost k církvi, a ty, které jim přísluší 
jako členům lidské společnosti. Mají se snažit oboje uvést v soulad a být si 
přitom vědomi, že je má ve všech časných záležitostech vést křesťanské 
svědomí, protože žádná lidská činnost − ani světská − nemůže být vyňata 
z Boží vlády“. 
 
KKC 913 „Tak je každý laik vlivem svých přijatých darů svědkem a 
zároveň živým nástrojem poslání církve v takové míře, v jaké jim ‚chtěl 
Kristus ty dary dát‘ (Ef 4,7).“ 
 
 
(zdroj Katechismus katolické církve) 


