
 
Bůh naštěstí vidí nejenom na facebook, 

ale i do našeho srdce 
autor BF, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

 
„Mnozí mají zájem jenom o věci pozemské, jejich bůh je břicho, jejich 
konec je záhuba, a vychloubají se tím, zač by se měli spíše stydět.“ 
(srov. Flp 3,19) 
 
Mnozí z nás dnes běžně používají sociální sítě ke komunikaci, sdílení fotografií, 
zážitků, názorů… Na svých profilech máme několik set „přátel“. Můžeme se 
podívat na kohokoliv, kdo nás zajímá, zjistit, co nám jeho stránka odhalí. A co 
nám odhaluje? Všechno, co druzí chtějí, abychom viděli: úžasné zážitky 
z úžasných dovolených, zdánlivé či opravdové rodinné štěstí, úspěchy v práci, 
polo/nahé fotografie dokonalých těl… A to vše na nás působí. 
 

Každý z nás by jistě uměl říci, co na něj působí nejvíce, co se ho dotýká, co ho 
možná i znejisťuje. Neřekneme si někdy: „Proč nejsem tak krásná jako tato 
‚přítelkyně‘ ?“ Nebo „Proč já nemám peníze na takovou dovolenou?“ „Proč naše 
manželství a rodina není tak happy?“. Anebo: „Každý vypadá šťastněji, než 
já…“ Zaměřujeme se na to, co si myslíme, že nám může tento svět nabídnout. 
A možná se necháme opít pocitem, že to je právě to, co nutně potřebujeme, bez 
čeho se neobejdeme… krása, peníze, zážitky… 
 

Nejenže v takové chvíli zapomínáme na to, že každá mince má dvě strany a my 
vidíme jen tu jednu – lesklejší a líbivou. Ale také se vzdalujeme od toho, co by 
pro nás mělo být stěžejní – že totiž nemá smysl usilovat pouze o věci, které vi-
díme, o věci tohoto světa. Že jde o víc. Bůh nás stvořil všechny z lásky. A 
s velkým potenciálem ke konání dobra. Každý den si vybíráme, zda se budeme 
plahočit za dočasnými požitky, nebo budeme pracovat na tom, abychom směřo-
vali k Božímu království, věčnému životu. 
 

Možná si někdy myslíme, že nemáme nic tak úžasného, co bychom mohli sdílet 
– žádné líbivé zážitky, dokonalý vzhled, úspěchy v kariéře. Že by o to nikdo 
nestál. Ale ve skutečnosti existuje někdo, kdo o naše sdílení stojí. Nenajdeme ho 
sice na sociálních sítích, přesto je tu a každý den sleduje náš profil. Neoblafne-
me ho tím, že mu budeme ukazovat to, co si myslíme, že chce vidět. Bůh (na-
štěstí!) vidí do našeho srdce. Vidí i to, s čím se potýkáme, naše neúspěchy, ne-
dokonalosti… a přesto zůstává stále s námi a nikdy neklikne na „odebrat 
z přátel“. 
 
Zdroj: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/buh-nastesti-vidi-do-naseho-srdce . 
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Úvodní zamyšlení 
„I skrze kříž se dostáváme blíž ke Kristu.“ 

(z homilie biskupa Františka Václava Lobkowicze, 28.08.2017) 
 

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. března 2022 od 18:30 proběhne pravidelné 
setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDÝ PÁTEK v postní době se koná v děkanském kostele 

svatého Mikuláše v Lounech křížová cesta od 16:45. Po ní následuje 
mše svatá od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se koná v kostele svatého Jakuba 

v Cítolibech mše svatá s nedělní platností. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

V NEDĚLI 13. března 2022 bude výnos sbírky určen pro podporu 
letošního národního a mezinárodního setkání mládeže. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 

Kamenný reliéf trůnící Panny Marie z tympanonu 

v kapli Panny Marie v bazilice sv. Jiří na Hradčanech. 

Malé postavy klečící po stranách jsou abatyše zdejšího 

kláštera Mlada a Berta, větší postavy klečící v křídlech 

jsou král Přemysl Otakar I. a jeho nevlastní sestra, 

abatyše Anežka. Vznik v období 1200–1228. 

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 

  2.3.2022 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
 
  3.3.2022 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  6.3.2022 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
         – Mše svatá ve 14:30. 
  Při každé mši svaté bude udělován popelec. 
 
13.3.2022 2. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
19.3.2022 SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 
20.3.2022 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Zpívané nešpory v 17:00. 
 
25.3.2022 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
26.3.2022 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 
27.3.2022 4. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

V neděli 27. března 2022 začíná opět letní čas. 
Nastavte si včas hodinky o jednu hodinu dopředu. 

Připomeňme si – právě před 800 léty 
Velké privilegium české církve 

 

Jako Velké privilegium české církve 
je označována listina z 10. března 
1222, ve které se částečně vyřešilo 
postavení církve v poměru k panov-
níkovi a světským feudálům. Listinu 
vydal král Přemysl Otakar I. a zavr-
šil se jí několikaletý spor o emanci-
paci české církve mezi panovníkem 
a pražským biskupem Ondřejem, 
který byl podporován římskou kurií 
a papežem. Spor zahájil roku 1216 
biskup Ondřej, jenž požadoval pla-
cení plného desátku církvi. Tento 
požadavek odpovídal závěrům čtvr-
tého lateránského koncilu, jehož se 
Ondřej osobně účastnil a jímž byl 
významně ovlivněn. Během sporu 
však došlo na zásadnější požadavky. Jednalo se zejména o prosazení plné pravomoci 
církve nad jejími statky a poddanými, o požadavek svobodného ustanovování kněží 
ke kostelům biskupem a o soudní vynětí duchovních. Spor se vyhrotil a biskup před 
králem uprchl do Říma a roku 1217 vyhlásil nad pražskou diecézi interdikt. 

Smírná jednání vyvrcholila schůzkou, která proběhla v létě 1221 na Šacké hoře 
(Schatzberg v Dolním Rakousku) mezi Přemyslem Otakarem I., papežským legátem 
Řehořem de Crescencio a biskupem Ondřejem. Dojednaný konkordát byl určitým 
kompromisem, ale biskup Ondřej s ním nesouhlasil a raději odjel zpět do Itálie, kde za 
dva roky nato zemřel. Nicméně obsah jednání se stal výchozím pro přípravu listiny. 

Vydáním listiny 10. března 1222 se mimo jiné omezil vliv hradských úředníků a 
světských feudálů na církev, především na její pozemkové vlastnictví a poddané, 
naopak se upevnil přímý vztah s panovníkem. Privilegium tak prohlásilo panovnic-
kou moc nadřazenou nad zakladatelská práva a do budoucnosti naznačilo spojenec-
tví mezi panovníkem a církví. 

 

Zdroje: CIBULKA, Josef. Kostel svatého Jiří na hradě Pražském: Stavební dějiny a průvodce památkami.  
Praha: Státní grafická škola, 1936. Tabule č. 20; HONČ, Petr. Církevní majetek v českých zemích [online]. Služba 
veřejnosti [cit. 2022-02-21]. Dostupné z: https://sluzbaverejnosti.cz/_files/200000047- 
-17b1218aac/C%C3%ADrkevn%C3%AD%20majetek%20v%20ceskych%20zemich.pdf ; Přispěvatelé Wikipedie. 
Velké privilegium české církve [online]. Wikipedie 2021 [cit. 2022-02-21]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_privilegium_%C4%8Desk%C3%A9_c%C3%ADrkve;  
Přispěvatelé Wikipedie. Přemysl Otakar I. [online]. Wikipedie 2022 [cit. 2022-02-21]. Dostupné z 
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.#Spor_s_pra%C5%BEsk%C3%BDm_biskupem 


