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Ježíš řekl svým učedníkům: „Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás 
proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Vaše odměna bude hojná, 
budete dětmi Nejvyššího Boha.“ (Srov. Lk 6, 27–28.35) 
 
Jak reagujeme, když nám někdo tzv. šlápne na kuří oko? Když se otře o ně-
jakou naši slabinu, zkritizuje nás, zachová se k nám arogantně, necitlivě? 
A co teprve když věděl, že nás zraní? Přirozenou reakcí většiny z nás je 
zlost, smutek, nebo chuť to vrátit, případně všechno dohromady. Důležité je 
však to, co následuje, co z nás vyjde. 
 

Někdo bojuje s nadávkami hlasitými, jiný s tichými, spolknutými. U jiného 
nastoupí uzavřenost, stažení se, sebelítost. U dalšího zase zlost, nenávist, 
možná touha vykřičet svůj názor, touha druhému jednu vrazit…, která přejde 
ve skutek. Pro někoho bývá náročné s křivdou a bolestí zůstat sám. Říká si: 
sdílená bolest, poloviční bolest. Jenže to může mít háček. Často totiž za-
čneme o druhém rozsévat zlé řeči. Jednou, podruhé, potřetí… Semeno po-
chyb, nedůvěry a kritiky pak začne klíčit a kořenit v srdcích jiných lidí. Aniž 
bychom to čekali, natož chtěli. 
 

Ježíš nám, svým učedníkům, připomíná, abychom nejednali jako tento svět. 
Zlo v našem životě nemůže být přemoženo dalším zlem. Ježíš ukazuje jinou, 
mocnou zbraň: žehnejte, přejte druhému dobro, Boží dobro, pokoj, Boží do-
tek, odpuštění… Často to bude z naší strany jen namáhavý akt vůle. Ale 
v Božích očích nedozírné ceny. Takové rozhodnutí nás přenáší do blízkosti 
Boží a činí z nás jeho syny a dcery. Jeho blízkost dává našemu srdci pokoj, 
hojí rány, dává sílu nešířit dál řetězec zla. 
 

Jen tak můžeme ve světě žít Jeho lásku, kterou jsme poznali: lásku shovíva-
vou, trpělivou, laskavou, která nepočítá křivdy, která má naději, vytrvá přes 
všechny zkoušky, lásku soucitnou, takovou, která zapomíná na sebe. 
 
Pane, žehnej těm, 
kdo mě jakkoliv 
pronásledují. 
 
 
Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/zlo-v-nasem-zivote-nemuze-byt-premozeno-dalsim-zlem . 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  •  Únor 2022  •  Ročník 15  •  Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 

„Dokonalým nazýváme ten řád, jejž s velkým důrazem 
hlásá církev a požaduje i zdravý lidský rozum;“ 

(papež Pius XI., Quadragesimo Anno) 
 

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 jsou aktuálně povoleny návštěvy. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE ČTVRTEK 3. února 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. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 12. února 2022 se můžete v Praze na Vyšehradě opět zúčastnit 
Pouti ke svatému Valentinu –valentinského zastavení v rámci Národního 
týdne manželství. Vzhledem k omezené kapacitě a anticovid opatřením se 
předem přihlašujte na adrese: https://apha.cz/akce/pout-ke-sv-valentinu-2/.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ještě DO NEDĚLE 13. února 2022 můžete v Oblastním muzeu v Lounech 
navštívit zajímavou výstavu Madona – Maria s Ježíškem. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 20. února 2022 se uskuteční při mši svaté každoroční sbírka 
Svatopetrský haléř. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2.2.2022 SVÁTEK UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU / HROMNICE   
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Žehnání svící hromniček (bude také v neděli 6. února 2022). 
 
  3.2.2022 PAMÁTKA SV. BLAŽEJE 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
  Svatoblažejské požehnání. 
 
  6.2.2022 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

  Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
       – Mše svatá ve 14:30. 
  Svatoblažejské požehnání po každé mši svaté. 
 
11.2.2022 PANNY MARIE LURDSKÉ – Světový den nemocných 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 
13.2.2022 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
20.2.2022  7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
     
22.2.2022 SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
26.2.2022 SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 
27.2.2022 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

Připomeňme si – právě před 100 let 
 

6. února 1922 byl zvolen papežem brilantní intelektuál a 
diplomat Ambrogio Damiano Achille Ratti (*31. května 
1857 Desio – †10. února 1939 Vatikán) a přijal jméno Pius 
XI . Některými historiky je považován za největšího papeže 
20. století. 
 

Před zvolením papežem působil Achille Ratti nejdříve jako 
prefekt Ambrosiánské knihovny v Miláně a posléze Vatikán-
ské knihovny. Více než šedesátiletý byl povolán do diplo-
matických služeb Svatého stolce na Litvě a v Polsku, kde byl 
v roce 1919 jmenován prvním apoštolským nunciem po 
získání nezávislosti. O tři roky později, tehdy už jako kardi-

nál a milánský arcibiskup, byl zvolen na Petrův stolec. 
  

Jeho pontifikát se překrývá s obdobím formování totalitních diktatur. Ve dvou téměř 
současně vydaných encyklikách Pius XI. jednoznačně odsoudil nacismus i komu-
nismus, jehož nebezpečí poznal z blízka jako nuncius ve Varšavě. Pius XI. zároveň 
zformoval Vatikánský stát a uzavřel 9 konkordátů; postupoval proti pronásledování 
katolíků v Mexiku a ve Španělsku; pečoval o domácí klérus jednotlivých národů – 
připomeňme například, že podpořil vznik české bohoslovecké koleje v Římě 
(Nepomucenum) a přispěl na její stavbu. V souvislosti s československými dějinami 
je třeba vyzdvihnout, že v září 1938 to byl v Evropě pouze Vatikán, který slovy 
papeže Pia XI. odsoudil průběh mnichovské konference a nepřítomnost česko-
slovenských zástupců na jejím jednání. 
 

Pius XI. také založil Vatikánský rozhlas a jako první papež využíval rádiového vy-
sílání – jasnozřivě pochopil význam nových technologií v oblasti komunikace a 
12. února 1931 zahájil vysílání vatikánské rozhlasové stanice postavené osobně 
Guglielmem Marconim. 
 

Za 17 let svého pontifikátu napsal Pius XI. celkem 31 encyklik. A myšlenky např. 
z jeho sociální encykliky Quadragesimo Anno z roku 1931 jsou podnětné i dnes: 
„Proto – abychom užili slov svého předchůdce – ‚Má-li se lidská společnost uzdra-
vit, je možná jen jediná léčba: návrat ke křesťanskému životu a ke křesťanským 
zásadám‘. Neboť jedině tento návrat může být účinným lékem proti přílišné péči 
o pomíjející věci, která je zdrojem všech zlořádů, on jediný dovede zrak lidí, jako 
v zakletí plně upřený na vratké věci tohoto světa, od nich odtrhnout a povznést 
k nebesům. Neboť kdo by mohl popírat, že tento lék teď lidská společnost potřebuje 
nejvíce?“  
Zdroje: Přispěvatelé Wikipedie. Pius XI. Wikipedie [online]. 2021 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XI.; 
Přispěvatelé Wikipedie. Encykliky Pia XI. Wikipedie [online]. 2019 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Encykliky_Pia_XI.; (job). Pius XI. připravoval církev na nelehkou budoucnost. Radio Vaticana.cz [online]. 
2009 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=10894; (jag). Před 75 lety zemřel Pius XI. Radio 
Vaticana.cz [online]. 2014 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19569; PIUS XI. Quadragesimo Anno. 
editor Petr Kebrle. Webové osobní stránky Kebrle [online]. [cit. 2022-01-24]. Dostupné z 
http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/QuadragesimoAnno.htm. HERTL, David. Pius XI., papež mezi totalitami. Český rozhlas Plus [online]. 
2017 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z https://plus.rozhlas.cz/pius-xi-papez-mezi-totalitami-6512300 .  


