
 
Nevyužité příležitosti 
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Ježíš v jednom svém podobenství 
mluvil o boháčovi, který žil v nad-
bytku a nepodělil se ani o zbytky 
s nemocným žebrákem Lazarem, 
který lehával před jeho domem. 
Podobenství pak pokračuje jejich 
dialogem po smrti, kdy se boháč 
ocitl v pekle a Lazar na druhé 
straně... (viz Lk 16,19-31) 

 
V tomto podobenství nejde v první řadě o kritiku bohatství. Jde spíše o to, že boháč 
s majetkem zacházel jako s nevyužitou příležitostí. 
 
Zmeškal příležitost konat dobro i pro druhé. Žil a jednal sebestředně bez ohledu na 
okolí. Sebestřednost totiž člověku neumožňuje hledět na ostatní s jejich radostmi, 
starostmi a skutečnými potřebami. Sebestřednost člověku dává klapky na oči, takže 
vidí jen sebe, své potřeby, představy a neumožňuje být soucitný. Sebestřednost tak 
lidi navzájem odděluje, že nakonec žijí v úplně rozdílných světech. A to jak zde na 
zemi, tak i pak na onom světě.  To, co boháčovi zajišťovalo blahobyt zde na zemi, se 
mu stalo překážkou života v plnosti na věčnosti. 
 
Každý jsme nějak bohatý. Každý můžeme „žebrákům“ v našem každodenním okolí 
něco nabídnout: soucit, pozornost, naslouchání, praktickou pomoc, odpuštění, 
smíření, pochvalu, poděkování, ocenění, laskavé slovo a i třeba hmotnou výpomoc… 
 
A proč bychom to dělali? Ze strachu před peklem? Ne. Ale proto, že Bůh je dobrý 
ke každému z nás. Rozhodl se s námi podělit o život v plnosti, o lásku v plnosti, 
o radost v plnosti… Proto stvořil tento svět a každého z nás. A když se lidé rozhodli 
vystačit si sami bez Boha, přišel sám mezi nás a posílá své posly, aby šířili jeho plán 
lásky. Tím poslem je každý z nás. Jsme posíláni na místo, kde právě žijeme a do 
okolností, kde se právě nacházíme.  
 
Otevírejme se proto Boží lásce, jeho pokoji, jeho radosti a posile – skrze modlitbu, 
skrze četbu jeho slova... A pak to rozdávejme dál. Dáváním neztrácíme. Naopak. 
Získá jak naše okolí, tak i my samotní. A jak zní jedna stará moudrost: Bohu se 
nejvíce připodobňujeme tím, když prokazujeme dobro lidem, kteří nám to nemohou 
vrátit. 
 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nevyuzite-prilezitosti; VERONESE, Bonifazio. Boháč a Lazar, 1540. 
Wikimedia Commons. Volné dílo. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Accademia_-
_Il_ricco_Epulone_by_Bonifacio_De%27_Pitati_cat.291.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 

„Kdo před křikem nuzného si zacpe uši, 

 bude také volat, a odpověď nedostane.“ 

 (Přísloví 21,13) 
 

Aktuálně 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu odpoledne bude probíhat výuka náboženství v budově děkanství. 
Rodiče mohou přihlásit děti přes e-mail farnost.louny@dltm.cz, na telefonním čísle 
415 652 395 nebo osobně na děkanství. 

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

v Cítolibech s nedělní platností. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Ve čtvrtek 1. září 2022 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

V sobotu 17. září 2022 od 16:00 Vás zveme na hudební pořad Z Nového světa o díle a 
životě Antonína Dvořáka. V kostele sv. Jakuba v Cítolibech vystoupí Doležalovo kvarteto, 
průvodní slovo Valérie Zawadská. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 18. září 2022 od 9:00 Vás zveme na SLAVNOST POSVĚCENÍ děkan-

ského kostela sv. Mikuláše v Lounech. Mši svatou doprovodí pěvecký sbor Harmonie. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

V neděli 18. září 2022 od 17:00 Vás zveme na slavnostní koncert duchovní 
hudby v děkanském kostele sv. Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 25. září 2022 od 11:00 Vás zveme do Dobroměřic k poutní slavnosti ke 
cti svatého Matouše. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve středu 28. září 2022 od 11:00 Vás zveme do Lipence k poutní slavnosti ke cti 
svatého Václava. Poutní mši svatou bude doprovázet lounský chrámový sbor. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.  září  PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  4.  září 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 Mše svatá k Duchu svatému za naše děti, mládež a učitele. 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele 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. 
 

10.  září MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE 
  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 
11.  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. 
 
18.  září SLAVNOST POSVĚCENÍ DĚKANSKÉHO KOSTELA 

SV. MIKULÁŠE V LOUNECH – Slavná mše svatá v 9:00.  
Mši svatou doprovodí pěvecký sbor Harmonie. 

 
24.  září SOBOTA PO 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
25.  září  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
Nedělní sbírka je určena na projekty Charity ČR. 

 

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

 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  POUTNÍ MŠE SVATÁ 

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

MŠE SVATÁ KE CTI SVATÉHO VÁCLAVA 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 

Připomeňme si – právě před 400 lety 
 

10. září 1622 bylo v Nagasaki postupně po-
praveno mečem nebo ohněm 52 japonských 
katolíků, evropských a japonských řeholníků 
a jejich pomocníků. Mezi umučenými byl 
také jezuita Karel Spinola. 
 
Karel Spinola pocházel z česko-italské rodi-
ny. Narodil se pravděpodobně v Praze roku 
1564. Jeho otec byl Janovan, který působil 
u dvora Rudolfa II, matka byla česká šlech-
tična. 
 
Když Karel povyrostl, vzal ho k sobě jeho 
strýc, biskup v jihoitalské Nole. Karel tam 

studoval u jezuitů a roku 1584 vstoupil do jejich noviciátu. Deset let 
nato byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení požádal představené 
o dovolení, aby mohl odjet jako misionář do Japonska. Roku 1596 
odcestoval na misie do Japonska, kam dorazil po dlouhotrvající cestě 
až roku 1602. Působil nejprve v Arimě, později na různých místech a 
od roku 1612 v Nagasaki. 
 
Od roku 1618 byl spolu s dalšími kněžími a laiky čtyři roky vězněn 
v Suzutě u Omury. Potom byli převezeni do Nagasaki na místo, kde 
před 25 lety zemřeli první japonští mučedníci spolu s Pavlem Miki 
(dnes tam stojí jezuitská rezidence), a 10. září 1622 bylo 30 laiků 
sťato (včetně žen a dětí od tří do dvanácti let) a 22 řeholníků (mezi 
nimi Karel Spinola) a jejich pomocníků přivázáno ke kůlům a upáleno 
pomalým ohněm. Papež Pius IX. je roku 1867 společně s dalšími 
japonskými mučedníky prohlásil za blahoslavené. 
 
Zdroje:  
DURYCH, Jaroslav. Služebníci neužiteční. Praha: Argo, 1996. 818 s; 
https://www.proglas.cz/svatek/?date=9_10; http://www.jesuit.cz/old/?id=home_kalendarium&den=0910;  
http://www.iencyklopedie.cz/karel-spinola/; https://www.rijksmuseum.nl; SCHELTE, Adamsz 
(1596–1659). Karel Spinola. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.84697 . 


