
 
Není třeba velkých činů 

autor Rh, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jest-
liže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? … Vy 
jste světlo světa. Když se svítilna rozsvítí, nestaví se 
pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem. Tak 
ať vaše světlo svítí lidem, aby za vašimi dobrými 
činy viděli Boha a mohli se z něho radovat.“ (Matouš 
5, 13–16) 

 
Dostupné z:  https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/neni-treba-velkych-cinu 
autor fotografie: Zbyněk Šišpera, Člověk a Víra, 09.06.2017. 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  •  Únor 2023  •  Ročník 16  •  Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 

„Stůjte pevně ve víře! Nenechte se zmást!“ 
(z Duchovní závěti papeže Benedikta XVI.) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 

U Pramene Louny, pokud jsou aktuálně povoleny návštěvy. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

VE ČTVRTEK 2. února 2023 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. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE DNECH od 5. do 12. února 2023 se v Praze uskuteční kontinentální 
shromáždění Synody o synodalitě v katolické církvi – modleme se za jeho 
zdárný průběh. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 11. února 2023 se můžete v Praze na Vyšehradě opět zúčastnit 
Pouti ke svatému Valentinu. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se předem 
přihlaste na adrese: https://apha.cz/akce/pout-ke-sv-valentinu-2023/.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE DNECH od 13. do 19. února 2023 bude probíhat v jednotlivých 
diecézích Národní týden manželství, který má letos motto Manželské kon-

trasty – modleme se v tento týden za všechna manželství naší farnosti, aby 
byla Bohu stále nablízku a neustále čerpala jeho pomoc. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 19. února 2023 se uskuteční při mši svaté každoroční sbírka 
Svatopetrský haléř. 

Svět je složitý. 
Narůstá spotřeba antidepresiv, 
děti tráví moře času u počítačů… 

 

Něco tomuto světu chybí. 
Je to láska? Je to něha? 
Naslouchání? Porozumění? 
Je to čas někomu věnovaný? 
 

Jako Kristovi vyslanci jsme vysíláni do světa, 
abychom nabízeli to, co světu chybí. 
Nemusí to být velké činy. 
Když ale bude naše jednání neseno 
láskou a důvěrou v Boží vedení, 
můžeme být svědky velkých věcí. 
 

A ty se dějí tehdy, když i přes naši nedokonalost 
můžou jiní lidé zakoušet lidskou i Boží blízkost. 
 

Vyprávění o soli a světle světa 
zdůrazňuje odpovědnost křesťanů za svět. 
Světlo má svítit, sůl má činit pokrm chutným. 
Záleží na konkrétních činech, a ne na slovech. 
Křesťané mají být vidět. 
 

„Plně žijící člověk je Boží slávou“. (Sv. Irenej) 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  2.2.2023 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
       – Mše svatá v 17:30. 
  Žehnání svící hromniček (bude také v neděli 5. února 2023). 
 

  3.2.2023 PAMÁTKA SV. BLAŽEJE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Po mši svaté Svatoblažejské požehnání. 
 

  5.2.2023 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. 
 

11.2.2023 PANNY MARIE LURDSKÉ – Světový den nemocných 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

12.2.2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

19.2.2023  7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
       – Zpívané nešpory v 17:00. 
 

22.2.2023 POPELEČNÍ STŘEDA 
SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Popeleční středa je dnem přísného postu. 
 

24.2.2023  DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

25.2.2023 SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

26.2.2023 1. NEDĚLE POSTNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

Oběť – Zamyšlení z Bible /2 
Úryvek z knihy Čtení z Bible Jana Sokola 

 

 
O oběti i dnes často hovoříme, ale jen v oslabeném a 
často přeneseném významu. Tak o člověku, který se 
ujal nějaké nepříjemné povinnosti, říkáme, že to od 
něho byla oběť. Chápeme tedy oběť většinou jen 
jako nepříjemnost nebo jisté omezení, které si někdo 
více méně dobrovolně vezme na sebe, protože je 
přesvědčen, že by měl, anebo že je to potřeba. 
V novinách se můžeme ještě také dočíst, že se někdo 
„stal obětí“ atentátu nebo neštěstí. 
 

Nejenom v Bibli, ale v každém náboženském pro-
středí je ovšem oběť pojem velice důležitý, nebo 
dokonce ústřední. (…) 
 

V Bibli můžeme sledovat, jak se pojetí oběti postupně zjemňuje a mění. Když se 
Abraham vydává obětovat svého syna, jde sice s těžkým srdcem, ale poslechne. 
Nakonec mu v tom anděl zabrání a místo dítěte bude obětováno zvíře. Lidské oběti 
se pak už v celém židovství i křesťanství pokládají za ohavnost. 
 

Zástupná oběť zvířete, na něž Izraelci „složí své viny“ a kozla pak zabijí (např. Lv 3), 
může být zjemnělým, sublimovaným pozůstatkem oběti jako „usměrněné agresi-
vity“, Bible ji však především chápe jako příležitost, kdy si všichni připomenou, že 
se skutečně provinili a že se této „nečistoty“ chtějí zbavit. Později je oběť znamením 
očištění od viny, smíření s Hospodinem a vděčností za úrodu i jiné dary, Ježíš navíc 
od obětujícího vyžaduje (Mt 5,23n), aby se nejdřív smířil s každým, kdo proti němu 
něco má (poznámka redakce: a Ježíš Kristus sám sebe vydal jako oběť; „ … na svém 
těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.“ – 
viz 1. list Petrův 2,24). 
 

Oběť v tomto plném smyslu slova je pro nás dnes věc neobvyklá a někdy těžko při-
jatelná. Ale je to skutečně proto, že žádné očištění ani smíření nepotřebujeme, že 
svoji agresivitu dokážeme ovládat a nepotřebujeme ji nijak „usměrňovat“, anebo jen 
proto, že si temnější stránky své osobnosti nedovedeme přiznat? Že o nich nechceme 
přemýšlet ani slyšet, a pak jen občas žasneme, jak se ty a ty krutosti mohly stát? Jak 
se třeba totalitním systémům podařilo „usměrnit“ agresivitu vzdělaných a civilizo-
vaných společností proti neoblíbeným menšinám, ať už oběťmi byli Židé anebo 
„třídní nepřítel“, svědčí spíš pro tu druhou možnost. 
 
 

Zdroje: SOKOL, Jan, ed. Čtení z Bible: výběr textů ze Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická 
společnost, 1996. s. 260 – 262. REMBRANDT, Harmenszoon van Rijnt. Abraham a Izák,1645. Volné 
dílo. Dostupné z: https://www.wikiart.org/en/rembrandt/abraham-and-isaac-1645. 


