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Projevila se Boží dobrota, která přináší 
spásu všem lidem. Žijme proto v tomto 
nynějším věku rozvážně, spravedlivě a 
zbožně. A očekávejme v blažené naději 
slavný příchod našeho velikého Boha a 
spasitele Ježíše Krista (srov. Tit 2, 11-13). 
 
Žijeme ve složitém světě. Na jedné straně je 

pohádkově bohatý, na straně druhé je plný lokálních válek, napětí, de-
vastace, chudoby. Jak do něj vnášet naději? 
 
Papež František ve své exhortaci „Gaudete et exsultate“ (Radujte se a já-
sejte) upozorňuje na pět významných charakteristik, pět projevů lásky 
k Bohu a bližnímu, které jsou pro dnešní svět důležité: 
 
• Snášenlivost, trpělivost a tichost, abychom nepropadali agresivitě, po-
mstychtivosti a ubližování druhým. 
 

• Radost a smysl pro humor, abychom, aniž ztrácíme smysl pro realitu, 
rozjasňovali druhé pozitivním duchem, plným naděje. 
 

• Odvaha a nadšení, abychom v důvěře, že Bůh je s námi, šli až za to, co je 
nám známé, na periferie, kde je lidstvo nejvíce zraněné a kde lidé za zdáním 
povrchnosti a konformismu hledají odpověď na otázku po smyslu života. 
 

• Život ve společenství, abychom se mnoha maličkými každodenními drob-
nostmi starali jeden o druhého a bránili tak izolaci od druhých. 
 

• Ustavičná modlitba, abychom se nechali vést Božím slovem, které je 
„svítilnou našim krokům, světlem na naší cestě“ (srov. Ž 119, 105). 
 
Každý z nás je originál, každý může vtisknout do tohoto světa své jedinečné 
znamení naděje. Naděje, že život v tomto, i když složitém světě, má smysl. 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/jak-zit-nadeji-v-dnesnim-svete; fotografie z archivu redakce. 
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Úvodní zamyšlení 

„B ůh chce darovat věčnost těm, kteří čas jim svěřený dobře využívají.“ 
          (sv. František Saleský, r. 1609) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Při všech bohoslužbách je třeba nadále zachovávat vzdálenost alespoň 
1,5 metru 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 
U Pramene Louny, pokud budou aktuálně povoleny návštěvy. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

VE ČTVRTEK 6. ledna 2022 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se koná v kostele sv. Jakuba v Cítolibech 
mše svatá s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗ 

Po celý leden můžete v Oblastním muzeu v Lounech navštívit zajímavou 
výstavu Madona – Maria s Ježíškem. Ve dnech 13., 18. a 30. 1edna vždy 
od 16:00 bude výstavou provázet kurátor ThLic. Jaroslav Havrlant,Th.D. 
Komentovaná prohlídka se zaměří jak na vystavené exponáty, tak na historii 
zobrazení Panny Marie s Ježíškem. Výklad přiblíží tradiční poutní místa – 
Svatou Horu či Klatovy, z okolí Ročov a Liběšice. Přijďte si prohlédnout 
netradiční vánoční výstavu do lounského muzea. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

V období od 1. do 16. ledna 2022 se v celostátním měřítku uskuteční 
dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Kromě farní sbírky dne 
2. ledna, která bude předána litoměřickému hospici, lze přispět také 
prostřednictvím darovací SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (případně 
60 nebo 90) na číslo 87 777. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

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

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
     – První poutní mše svatá v 14:30. 

 
  2.1.2022  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 Žehnání vody, kadidla, křídy. 
 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Zpívané nešpory v 17:00. 
 
  6.1.2022 ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁN Ě 
 Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

       – Mše svatá v 17:30. 
 
  9.1.2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 

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

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
16.1.2022 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 
18.1.2022 PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY K ŘESŤANŮ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
Mše svatá s modlitbami za jednotu křesťanů. 

 
23.1.2022 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

 Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
24.1.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO 
 Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
25.1.2022 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
29.1.2022 SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
 Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
30.1.2022 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

Z dopisů starých přes 400 let 
Svatý František Saleský (21. srpna 1567 – 28. prosince 1622) 

 
Z dopisu Ctihodné matce de Chantal, Annecy, 1. ledna 1612 
 

Ó Ježíši, naplň naše srdce posvátným balzá-
mem Tvého božského jména, aby lahodnost 
jeho vůně dostala se do všech našich smyslů a 
rozšířila se do všech našich činů. Abys ale 
mohl učinit toto srdce schopné přijmout tak 
příjemný likér, obřež ho a očisti ho od všeho 
toho, co může být nemilé Tvým svatým očím. 
Ó slavné jméno, které ústa nebeského Otce vy-
slovila od věčnosti, buď navždy titulem slávy 

naší duše, abychom jako Ty jsi Spasitel, ona ať je věčně spasená. 
Ó svatá Panno, která jako první mezi všemi lidskými tvory jsi 
vyslovila toto jméno spásy, inspiruj nás, abychom ho co nej-
vhodnějším způsobem vyslovovali, aby všechno v nás dýchalo spásu, 
kterou Tvé lůno nám přineslo. 
 
Nejdražší Dcero, bylo nutné adresovat první dopis tohoto roku našemu 
Pánu a naší Panně. A teď je tu druhý, kterým Vám, Dcero moje, přeji 
hezký nový rok a zasvěcuji naše srdce Boží dobrotě. Kéž bychom 
v průběhu tohoto roku mohli žít tak, aby nám to sloužilo jako základ 
pro náš rok věčný! Alespoň toto ráno, když jsem se vzbudil, křičel 
jsem do našich uší: AŤ ŽIJE JEŽÍŠ! Kéž by bylo slyšet tento svatý 
křik na celém zemském povrchu... 
 

 
Zdroje: Autor neznámý. František Saleský, 17. st. Wikipedia. Volné dílo. Dostupné z 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Ch%C3%A2teau_de_Bussy-Rabutin_-
_Saint_Fran%C3%A7ois_de_Sales%2C_%C3%A9v%C3%AAque_de_Gen%C3%A8ve_%28bgw19_0375%29_%28cropped%29.jpg; 
Dopisy svatého Františka Saleského svaté Janě de Chantal. Překladatelé: Jiřina Giusio a P. Jan Ihnat SDB. 2020. 


