
 
Co opravdu udělá dojem na člověka, který hledá? 

Úryvek z knihy Andělé v kurzu, autor Notker Wolf OSB, r. 2009 
 

... Stále více mladých lidí, původem ze zahra-
ničí, se u nás vydává špatným směrem. Při-
klánějí se na stranu nenávisti, pohrdání a 
násilí. Mnozí jako by ztratili veškerý respekt 
nejen před zákonem, ale přede vším, co pova-
žují za tuzemské. Bojují proti tomu, co nená-
vidí. Víme to už po celá léta. Vězení jsou 
přeplněna mladými muži z rodin přistěho-

valců. Jsem rád, že se o tom konečně smí mluvit. Můžeme se totiž začít 
nahlas ptát: Proč tomu tak je? Proč si tito mladí myslí, že je dobré stavět se 
proti těm, do jejichž země se přistěhovali, a že se to vyplácí? 

 Tito mladíci mi připadají jako ztracení synové. Vydali se na cestu ze 
světa svých rodičů do světa hostitelské země a cestou nějak zabloudili. 
Nikdy nedošli k cíli. Možná prostě jen nenašli to, co hledali, a nyní tápou 
v zemi nikoho zvané násilí. Musím se přiznat, že je chápu. Svět jejich rodičů 
mohl být sice nemoderní, ale nabízel jim alespoň bezpečí a soudružnost. 
Existovaly v něm pevné hodnoty a také autority, které tyto hodnoty prosazo-
valy. Co jim můžeme nabídnout náhradou my? Konzum a zbabělý ostych 
přiznat se k vlastní víře a přesvědčení. Ten, kdo se vydá do našeho světa, 
skončí v mlze. Nutně musí zabloudit. Krátce před Vánocemi mi letuška 
v letadle popřála při loučení „hezké zimní svátky“ namísto „radostných Vá-
noc“, možná z obavy, aby křesťanským pozdravem někoho neurazila. Strach 
ale na nikoho neudělá dojem. Nedokážeme jím nikomu atraktivně představit 
svůj svět a jeho hodnoty. Spíše bychom si měli brát za vzor prvotní křesťany 
v Římské říši. Ti si získávali své pohanské sousedy příkladem, protože 
pravdivě žili to, v co uvěřili. Získávali je svou odvahou a otevřeným vyzná-
ním. Věřte mi, že to je to jediné, co dokáže opravdu udělat dojem na člo-
věka, který hledá. 
 
Zdroje: WOLF, Notker. Andělé v kurzu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. s. 20–21; 
Wikipedie, National Park Service. September 11 attacks in New York City, [online]. [cit. 2021-8-21]. 
Volné dílo. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/National_Park_Service 
_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 
„Pán zná všechna naše utrpení přítomné doby.“ 

(papež František, r. 2021) 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Při všech bohoslužbách je třeba nadále zachovávat vzdálenost alespoň 2 metry 
mezi členy různých domácností, při vstupu do prostoru kostela si dezinfikovat ruce a 
mít nasazený po celou dobu respirátor nebo nanoroušku. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
V novém školním roce bude výuka náboženství probíhat opět ve středu odpoledne, 
časy jednotlivých skupin budou upřesněny. První informativní schůzka pro rodiče 
v neděli 5. září 2021 po mši svaté (cca v 10:30) na děkanství. Přihlašovat své děti 
můžete osobně na děkanství, telefonicky (415 652 395) nebo přes e-mail: 
farnost.louny@dltm.cz. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 9. září 2021 od 18:30 proběhne poslední setkání současné farní rady. 
Volby nové farní rady se uskuteční v neděli 12. září 2021 po mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 11. září 2021 Vás zveme do Doksan; od 11:00 mše svatá u příležitosti 
DIECÉZNÍ POUTI RODIN . Hlavním celebrantem bude P. Petr Kalas, SDB. 
Odpoledne následuje koncert křesťanských písniček. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 18. září od 11:00 se koná na Tetíně mše svatá v rámci Národní svatoludmilské 
pouti. Hlavním celebrantem bude vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, OP. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 19. září od 9:00 Vás zveme na SLAVNOST POSVĚCENÍ děkanského 
kostela sv. Mikuláše v Lounech. Hlavním celebrantem bude želivský opat Mons. 
Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

  2.  září  PAMÁTKA SV. JUSTA 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  5.  září 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.   

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel Narození Panny Marie v Horním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 

 

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

11.  září MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE 
  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 

12.  září 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.    

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

14.  září  SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K ŘÍŽE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 

 

19.  září  SLAVNOST POSVĚCENÍ DĚKANSKÉHO KOSTELA   
  SV. MIKULÁŠE V LOUNECH – Slavná mše svatá v 9:00. 
  Mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor a sólisté. 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 11:00. 

 

21.  září SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY  
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 

 

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

 

26.  září  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

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

28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

  POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 11:00. 
Mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. 

Připomínáme si 1100. výročí 

mučednické smrti sv. Ludmily 
 

I když historické informace o sv. Ludmile 
čerpáme především z pozdějších legend, 
základní obrys jejího života je znám. Naro-
dila se pravděpodobně v roce 860 a byla 
dcerou knížete Slavibora, jenž sídlil buď na 
hradišti Pšov (dnešní Mělník), nebo v dnešní 
Lužici. Stala se manželkou prvního histo-
ricky doloženého přemyslovského knížete 
Bořivoje a společně s ním přijala křesťan-
ství. Spolu nasměrovali vývoj české státnosti 
vstříc evropskému křesťanství, písemné 
kultuře a středověkému státu. Po smrti muže 
se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci 
Přemyslovců v Čechách. 
 

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodin-
ného krbu, která přivedla na svět šest dětí. 

Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou 
politickou situaci i za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Po jejich 
smrti se stala vychovatelkou vnuka Václava., kdy kladla důraz na chlapcovo 
vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu 
knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. 
 

Dne 15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském 
hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo 
nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně po-
hřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do 
svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku 
spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé 
zemi. 
 

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala 
svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středo-
věku byla značně jiná než dnes. 
 
Zdroje: https://biskupstviplzen.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/9503_09503/zivotopis-sv-ludmila.pdf; 
https://www.svataludmila.cz/svata-ludmila; Svatý obrázek z Tetína. 


