
 
Zmrtvýchvstalý Ježíš obrací naruby naše zklamání 
Promluva papeže Františka při Velikonoční vigilii, 20. dubna 2019 

 

(...) Bůh nás žádá, abychom viděli život jako On, který 
v každém z nás vždycky vidí nepotlačitelné jádro krásy. Ve 
hříchu spatřuje děti k pozvednutí; ve smrti bratry ke vzkří-
šení; ve zklamání srdce k utěšení. Nebojte se tedy: Pán má 
tento tvůj život rád, i když máš strach jej uvidět a vzít do 
rukou. O Velikonocích ti ukazuje, jak tě miluje, až do té 
míry, že jej celý prožil, aby zakusil úzkost, opuštěnost, smrt 

a peklo, vítězně z nich vyšel ven a řekl ti: „Nejsi sám, důvěřuj mi!“ Ježíš je 
specialista na obracení našich smrtí v život, našeho nářku v tanec (srov. Žl 
30,12). S Ním můžeme také my konat Paschu, tedy přechod, a tak přejít od 
uzavřenosti ke společenství, od zklamání k útěše, od strachu k důvěře. Nezů-
stávejme ze strachu hledět k zemi, hleďme na zmrtvýchvstalého Ježíše. Jeho 
pohled nám vlévá naději, protože nám říká, že jsme vždycky milováni, a 
navzdory všemu, co můžeme ztropit, zůstává Jeho láska nezměněna. Ptejme 
se: kam se v životě dívám? Nazírám pohřební prostory nebo hledám Toho, 
který Žije? (...) 
 

Víra potřebuje jít znovu do Galileje, oživit první lásku k Ježíši, své povolání, 
připomenout – ri-cordare – čili doslova vrátit se srdcem k Němu. Podstatné 
je vrátit se k živé lásce s Pánem, jinak bude víra muzeální a nikoli paschální. 
Ježíš však není postavou z minulosti, nýbrž je Živý dnes; nepoznává se 
v učebnicích dějepisu, potkává se v životě. Dnes si připomínáme, kdy nás 
Ježíš povolal, přemohl naše temnoty, odpor a hříchy a dotknul se našeho 
srdce svým Slovem. 
 

... Pascha nás učí, že věřící se málo zdržuje na hřbitově, protože je povolán 
jít v ústrety Živému. Ptejme se: kam v životě jdeme? Nezřídka se řídíme 
pouze svými problémy, které nikdy nechybějí, a jdeme za Pánem jenom 
proto, aby nám pomohl. Potom jsou to tedy naše problémy, kterými se ří-
díme, a nikoli Ježíš. A to znamená, že stále hledáme Živého mezi mrtvými. 
Kolikrát jen se poté, co jsme potkali Pána, vracíme mezi mrtvé, kroužíme 
kolem sebe, jitříme žal, výčitky, rány a nespokojenost, aniž bychom dovolili 
Zmrtvýchvstalému, aby nás proměnil! Drazí bratři a sestry, dejme v životě 
centrální místo Živému. Prosme o milost nenechat se unášet proudem, moř-
ským příbojem problémů, a rozbíjet se o kameny hříchu, o úskalí nedůvěry a 
strachu. Hledejme ve všem a především Jeho. S Ním budeme vzkříšeni. 
 
Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29284. 
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Úvodní zamyšlení 

„Oceán života nám nejednou připravuje bouře,  
avšak z existenciálních příbojů k nám dospívá nečekané  

znamení záchrany, Maria, Pánova Matka v tichu a ohromení  
hledící na nevinného ukřižovaného Syna,  

který naplňuje smysl života a lidem přináší spásu.“ 

(Z listu papeže Františka syrským františkánům, 19.11.2018 ) 

Aktuálně 
******* 

Z důvodu trvání celostátní karantény jsou také ve farním obvodu Louny 
zrušeny veškeré bohoslužby a všechna společná i osobní duchovní setkání. 

*******  
Kněží nadále slouží soukromě mši svatou v časech pravidelných bohoslužeb, 
proto se s nimi můžete v tomto čase duchovně spojit v modlitbě a duchovním 
svatým přijímáním. Je možné po domluvě individuálně přijmout svátost smíření 
a | nebo svaté přijímání v kapli děkanského kostela svatého Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Původně plánované dubnové diecézní setkání mládeže se vzhledem k epide-
miologické situaci přenáší na srpen ve dnech 16. 8. 2020 až 20. 8. 2020. Více 
informací viz http://www.dcml.cz. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Na Velký pátek 10. dubna 2020 je vyhlášena sbírka na Jeruzalémský Boží 
hrob ve Svaté zemi. Protože nebude možné konat veřejně obřady Velkého pátku, 
je možné na tento účel přispívat do konce dubna, a to jak osobně na děkanství, 
tak i platbou na účet děkanství 158255425/0300 s uvedením VS 10042020 a 
s poznámkou Boží hrob. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Na sobotu 30. května 2020 zatím stále plánuje lounská farnost poutní zájezd ke 
svaté paní Zdislavě do Jablonného v Podještědí. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Církev umožnila získání odpustků 

v urgentních případech epidemie 
 

Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů Římské kurie) vydala v pátek 
20. března 2020 dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem 
nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se 
za ně modlí.  
 
Ti nejvíce ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání 
víry, Otče náš a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek 
získání odpustků ihned, jak to jen bude možné. Toto se týká osob nemocných 
virem Covid-19, tj. koronavirem, a dále pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, 
zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje životy 
péčí o nemocné. 
 
Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z možností: 
• návštěva Nejsvětější svátosti, 
• eucharistická adorace, 
• četba Písma svatého po dobu alespoň půlhodiny, 
• modlitba růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství 

prosíc Boha o ukončení epidemie, úlevu pro nemocné a spásu zemřelých. 
 
Plnomocné odpustky může získat také věřící, který se v bezprostřední blízkosti 
smrti ocitne bez možnosti přijmout svátost pomazání nemocných a viatikum. 
V tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše nebo kříž. 
 
Stručné vysvětlení k odpustkům 
• Získání „odpustků“ NEZNAMENÁ odpuštění „hříchů“ (zlého jednání 
člověka). 

• Člověk má hledat nápravu následků svého zlého jednání. Některé následky 
ale zcela napravit nelze. 

• „Odpustky“ zahlazují (duchovní) následky zlého jednání člověka. 
• „Odpustky“ lze získávat především pro zemřelé lidi. 
• „Odpustky“ lze získávat modlitbou a dobročinnými skutky ve prospěch 

druhých lidí. 
 
Podrobněji k odpustkům viz: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=co-jsou-to-odpustky-a-
jak-jim-mam-porozumet-v-ktere-dny-a-prilezitosti-je-lze-ziskat&cisloclanku=2019110063; 
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum. 
Další zdroje: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320cirkev-umoznila-ziskani-odpustku-v-urgentnich-
pripadech-epidemie; https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_penitenci%C3%A1rie. 

Přehled svátečních bohoslužeb je pouze orientační 
Všechny bohoslužby jsou po dobu trvání karantény konány bez účasti lidu. 
V případě uvolnění karantény je bude možné konat podle aktuálních naří-
zení, patrně s účastí pouze do 30 osob. 
 

  9.4.2020 ZELENÝ ČTVRTEK 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

     Poslední večeře Ježíše Krista. 
     Památka ustanovení mše svaté. 
 

10.4.2020 VELKÝ PÁTEK 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Obřady v 17:30. 
     Den umučení Ježíše Krista. Den přísného půstu. 
 

11.4.2020 BÍLÁ SOBOTA 
  Kaple děkanského kostela sv. Mikuláše 
  Výstav Nejsvětější svátosti – Tichá individuální adorace po celý den. 
   

  Děkanský kostel sv. Mikuláše 
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
JEŽÍŠE KRISTA 
Mše svatá v 19:00. 
Žehnání ohně a velikonočního paškálu, 
četba z Písma svatého. 

 

12.4.2020  BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
    SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

13.4.2020 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

19.4.2020 NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

23.4.2020  SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MU ČEDNÍKA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

25.4.2020 SVÁTEK SV. MARKA, EVENGELISTY 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 

26.4.2020 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 



 
Biblické postavy – Tomáš 

kardinál Gianfranco Ravasi 
 

(...) Stín pochybnosti v evan-
geliu podle Jana (ostatní 
evangelia Tomáše uvádějí 
pouze v seznamu 12 apoš-
tolů) vícekrát zastřel srdce 
tohoto apoštola. Tak na Ježí-
šovo rozhodnutí vrátit se do 
Judska, aby uctil mrtvého 
přítele Lazara, což bylo kvů-
li nevraživosti jeruzalém-
ských autorit nebezpečné, 

reaguje Tomáš sarkasticky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ (Jan 
11,16). Pochybnost se v něm znovu ozvala onoho napjatého večera, 
kdy Ježíš dlouze mluvil ke svým učedníkům, poté co s nimi slavil 
poslední večeři. Poslechněme si příběh podle evangelisty Jana: Ježíš 
řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků... Odcházím vám připra-
vit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu 
si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, 
znáte.“ V této chvíli jej Tomáš přerušil: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak 
můžeme znát cestu?“ A Ježíš mu odpověděl onou překrásnou vlastní 
definicí: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne“ (Jan 14,2–6). 
 
..., vše vrcholí po Kristově smrti, stále v prostoru večeřadla, kde osm 
dní po Velikonocích Zmrtvýchvstalý Tomáše vyzval, aby „nebyl ne-
věřící, ale věřící“, a aby vložil prst na jeho ruce a ruku do zraněného 
boku... Potom Tomáš konečně vyslovil ono slavné a lapidární vyznání 
víry, které od dětství opakujeme, když kněz pozvedá svatou hostii po 
proměňování: „Můj Pán a můj Bůh!“ 
 
 
 
 
 
Zdroje: RAVASI, Gianfranco. Biblické postavy: Liturgický rok s osobnostmi Bible. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 
140–141; Autor: Caravaggio. Volné dílo. Citováno z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-
_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg. 

Cyklus úvah nad Katechismem: Věřím 
Dariusz Kowalczyk, SJ 

 
Říkáme „Věřím“, či „Nevěřím“. Jak však chápeme slovo věřit? Ka-
techismus nám sděluje, že „věřit“ se vztahuje ke dvěma věcem: 
k osobě a k pravdě (KKC, 177). Prvenství tu však vždy náleží osobě – 
jádro víry spočívá v osobním přilnutí člověka k Bohu, a nikoliv v opa-

kování výroků o Bohu, byť 
by byly pravdivé. Benedikt 
XVI. zcela jasně píše: „Na 
počátku křesťanského života 
není určité etické rozhodnutí 
nebo nějaká velká idea, ný-
brž setkání s událostí, s Oso-
bou, která otevírá před ži-
votem nový obzor“ (Deus 
caritas est). 
 

Víru vyznáváme apoštolským vyznáním a to znamená, že naše víra má 
své kořeny v setkání apoštolů s Ježíšem Nazaretským. Ono setkání je 
základem našeho osobního setkávání s Bohem, který se dává zakoušet 
skrze stvoření, v životních událostech a v našich srdcích. Druhá sou-
vislost víry, o kterém se zmiňuje Katechismus, tedy odkaz k pravdě, 
znamená, že víra je také „svobodným souhlasem s celou pravdou, 
kterou Bůh zjevil“ (KKC, 150). Vyznání víry je celek pravd, zjeve-
ných Bohem a uchovávaných církví. Tyto pravdy však nejsou filoso-
fickými formulacemi týkajícími se Boha, nýbrž pocházejí z konkrétní 
události, z Osoby Ježíše Krista. Křesťanská víra je tedy lidskou odpo-
vědí Ježíši, jeho slovům a skutkům (srov. KKC, 144). Tato odpověď 
vyjadřuje na jedné straně lidskou svobodu, na druhé straně představuje 
úkon poslušnosti ( srov. Řím 1,5). V Katechismu čteme, že „poslou-
chat ve víře znamená svobodně se podřídit slyšenému slovu“ (KKC, 
144). Poslušnost Bohu tudíž nestojí v rozporu s naší svobodou. Na-
opak, tato poslušnost, jestliže ji člověk volí svobodně, mu umožňuje 
být sám sebou. Právě tak, jak to můžeme vidět na příkladu Panny Marie. 
 

Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=17673; Autor: Bartolomeo Cavarozzi. Volné dílo. Citováno z: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attributed_to_Bartolomeo_Cavarozzi_(Italian)_-_The_Supper_at_Emmaus_-
_Google_Art_Project.jpg. 



 
Připomínka 13. dubna 1950, kdy SNB, StB a Lidové 

milice zahájily likvidaci všech mužských klášterů 
 

Úryvek ze vzpomínek P. Jakuba Zemka OP 
 

P. Jakub Antonín Zemek OP (15.6.1914 – 26.6.1989) byl v letech 1946–1948 
převorem dominikánského kláštera ve Znojmě. Dne 28. června 1948 byl 
zatčen a jako první z kněží byl 24. září 1948 odsouzen k 18 letům vězení. 
Byl obviněn, že jako znojemský převor organizoval převádění uprchlíků do 
Rakouska; při procesu s opaty klášterů v roce 1950 bylo navíc zveřejňováno, 
že byl ve znojemském klášteře umístěn arzenál zbraní. Skutečným důvodem 
byl jeho nekompromisní postoj ke komunistickým nabídkám ke kolaboraci a 
odhalování podvodných machinací během voleb na Znojemsku. Nepomohlo 
mu ani to, že byl po válce vyznamenán ministrem národní obrany generálem 
Ludvíkem Svobodou za účast v protinacistickém odboji, když se mimo jiné 
podílel na ukrývání Svobodovy rodiny. Následně byl 12 let vězněn. Prošel 
věznicemi a pracovními tábory v Brně na Cejlu, v Plzni na Borech, na 
Mírově, v Jáchymově, v Ilavě, Leopoldově, Valdicích a na Pankráci. Svůj 
nekompromisní postoj si zachoval i během věznění a byl za to mnohokrát 
trestán. Na svobodu byl propuštěn po 12 letech při amnestii v květnu 1960. 
 

„V roce 1961 jsem navštívil sestry kongregace Dcery Nejsvětějšího 
Spasitele. Působily kdysi při znojemské nemocnici. Často jsem u nich 
sloužíval mši svatou. Nyní byly v Letovicích. Sotva jsem tam přišel, 
přiběhla ke mně jedna ze sester a říkala: ‚Otče převore, já věděla, že 
neumřu. Já jsem nesměla umřít, protože mám pro vás vzkaz: U nás 
umíral podplukovník Wiesner. Před smrtí si nás zavolal a řekl: 
»Sestry, tváří v tvář smrti nemohu odejít s tímto těžkým hříchem na 
věčnost. Vyřiďte panu převoru Zemkovi – vy se jistě dočkáte jeho ná-
vratu – některá z vás určitě – řekněte panu převorovi, že ty zbraně, 
o kterých se tehdy psalo, ty jsem navezl do kláštera já – bylo to 
z vyššího rozkazu – byly jen vyfotografovány a pak jsem je zase od-
vezl.«‘ Ostatních několik sester, které byly také při tom, to dosvědčily. 
Zjistil jsem, že pplk. Wiesner byl důstojníkem armády. Vojenská po-
sádka byla tehdy jak ve Znojmě, tak v Louce u Znojma. Od nich tedy 
byly ty zbraně v klášteře...“ 
 
Zdroje: ZEMEK, Jakub Antonín. Vatikánský špión. Vyd. 2., opr. Olomouc, 2002; https://encyklopedie.brna.cz/home-
mmb/?acc=profil_osobnosti&load=22880; https://www.biskupstvi.cz/2018-07-30-ve-znojme-vzpomenou-na-p-jakuba-antonina-zemka-op. 

Připomínka výročí 800 let 

od narození sv. Zdislavy 
 

Úryvek z Písně na blahoslavenou Zdislavu Jakuba Demla 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroje: SVATOŠ, Ambrož. Paní Zdislava. Praha: Vyšehrad, 1970. s. 25; http://www.midlan.cz/sochy/sochy/Zdislava/Foto/002.jpg. 

Zdislavo, pochodni svatého Dominika, 

osviť náš Sever a rozehřej srdce chladná 

celého národa, ať v něm už nezaniká 

svornost a bratrská láska starodávná! 

 

Zdislavo, krajanko, poklade skrytý v poli, 

nauč nás milovat Ježíše, spásu světa, 

Jediný On může zahojit, co nás bolí, 

jedině pod Jeho vedením všecko vzkvétá. 

 

Maria, milostí Kristových Prostřednice, 

která jsi dovedla pod křížem pevně stát, 

také nám v úzkostech, v trápení síly více 

vyprosit s Zdislavou pospíchej a rač dát. 


