
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 

Svatý Blažej (přelom 3. a 4. století), 3. února 
 

Patron: lékařů, obuvníků, tkalců, krejčích, zedníků, kameníků, pekařů,  
hudebníků. Je vzýván jako pomocník proti povětrnostním vlivům a 
nemocem; ochránce domácích zvířat a přímluvce za dobré počasí. Patří ke  
čtrnácti svatým pomocníkům. 
Atributy:  hořící nebo zkřížené svíce, hřeben, chlapec, vlk. Je zobrazován 
většinou jako biskup. 
 

Blažej byl biskupem v maloasijském městě Sebastě 
(dnes Turecko). Měl značné lékařské znalosti, 
kterých používal, aby co nejvíce pomohl lidem i 
jejich zvířatům. Roku 313 byl v Miláně vydán edikt, 
dohoda mezi západořímským a východořímským 
císařem (mezi Konstantinem a Liciniem), o 
poskytnutí náboženské svobody křesťanům. Tento 
edikt ale nebyl dlouhý čas v Malé Asii dodržován a  
v Sebastě místodržící Agricola dál pronásledoval 
křesťany. Blažej uprchl z města na horu Aegeus. 

Lovci však během lovu objevili jeho úkryt. Blažej byl zajat, odvlečen 
do žaláře a zde byl strašlivě mučen. Když odmítl obětovat pohanským 
bohům, rozdrásali jeho tělo železnými hřebeny a popravili mečem 
(roku 316).  
 

Dle tradice cestou na popravu přistoupila k Blažejovi vdova 
s polomrtvým chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. Světec na 
něj vložil ruce, pomodlil se a dítě se uzdravilo. Na základě této 
události a dalších zázračných uzdravení, které jsou připisovány konání 
svatého Blažeje, udílí církev od 16. století Svatoblažejské požehnání, 
kdy kněz nebo jáhen drží dvě zkřížené svíce, vkládá na věřící ruce a 
modlí se tato slova modlitby: „Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a 
mučedníka, ať tě chrání od všech nemocí nosních, ušních a krčních a 
od každého jiného zla všemohoucí Bůh Otec, i Syn i Duch Svatý. 
Amen.“ Dvě zkřížené svíce symbolizují spoutané ruce vězněného 
biskupa Blažeje.  
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Úvodní zamyšlení 

Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se 
 na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše 
duše naleznou klid.“           (Jeremjáš 6, 16) 

 
Aktuáln ě 

Vojenská mise do Afghánistánu: v únoru odjíždí společně s vojáky 
4. brigády rychlého nasazení do další mise v afghánské provincii 
Logar také vojenský kaplan Miroslav Jordánek, O.Praem. Vzpomeňte 
na naše vojáky ve svých modlitbách, aby se všichni ve zdraví vrátili. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Setkání farní rady: ve čtvrtek 12. února 2009 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Přednáška o Izraeli: své osobní zážitky bude vyprávět PhDr. Michal 
Pehr, historik a politolog. Přednáška se uskuteční na děkanství 
v Lounech dne 19. února 2009 od 18:30. Srdečně Vás zvou KDU-ČSL 
a Děkanský úřad v Lounech. Těšíme se na Vaši účast. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sbírka „Svatopetrský haléř“: v našich farnostech proběhne sbírka 
při nedělních bohoslužbách 22. února 2009. Výtěžek bude, tak jako 
každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve 
přispívat ke zmírnění následků neštěstí nebo živelných katastrof, a 
také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem 
v nouzi. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Odpovědi na Vaše zvídavé otázky: chcete-li podrobněji vysvětlit 
některou oblast naší katolické víry, můžete své otázky pokládat 
osobně, přes schránku v kostele, na děkanství nebo i přes e-mail 
info@farnostlouny.com. Odpovědi budeme publikovat ve zpravodaji. 



 
Přehled bohoslužeb 
 
01.02.2009  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 08:30, 
při které kněz posvětí svíce – hromničky 
 a udělí Svatoblažejské požehnání. 
 Zpívá Chrámový sbor skladbu od Jiřího Břízy 
 – České mešní ordinárium. 

 
02.02.2009  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE 

Kaple v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 17:30 

 
08.02.2009  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 08:30 

 
15.02.2009  6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 08:30 

 
22.02.2009  STOLEC SV. PETRA – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 08:30 

 
25.02.2009  POPELEČNÍ STŘEDA 

Kaple v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 08:00 a v 17:30 
při mši svaté bude udělován popelec 

 
01.03.2009  1. NEDĚLE POSTNÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
mše svatá v 08:30 
při mši svaté bude udělován popelec 

Učící se církev 
 

Otázka: Od kdy se v naší církvi uděluje popelec? 
 

Od konce 11. století se na Popeleční středu 
uděluje popelem znamení kříže na čelo 
(popelec) se slovy: „Prach jsi a v prach se 
navrátíš“ (Gn 3, 19) nebo „Čiňte pokání a 
věřte evangeliu“ (Mk 1, 15). Přijetí popelce 
je znamením kajícnosti převzatým z biblické 
tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní 
doby. Symbolicky se tak naznačuje stav 
člověka, který vyznává před Bohem svůj 
mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj 
hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit 
s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol 
smrti a nicotnosti, se získává ze spálených 

palmových a olivových ratolestí (v našich krajích „kočiček“) posvěcených 
v předešlém roce na Květnou neděli.  
 

Téma 7. neděle v mezidobí: Povinnost k pravdě 
 

2505 Pravda neboli pravdivost je ctnost, která spočívá v tom, že se 
projevujeme pravdivě ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a 
varujeme se přitom dvojakosti, přetvářky a pokrytectví. 
 

2506 Křesťan se nesmí stydět „vyznat našeho Pána“ (2 Tim 1, 8) skutky i 
slovy. Mučednictví je nejvznešenější svědectví vydané pravdě víry. 
 

2507 Úcta k dobrému jménu a cti osob zakazuje každé nactiutrhačné nebo 
pomlouvačné chování či slovo. 
 

2508 Lež spočívá v tom, že člověk říká nepravdu s úmyslem oklamat 
bližního, který má právo na pravdu. 
 

2509 Provinění spáchané proti pravdě vyžaduje odčinění. 
 

2511 „Svátostné zpovědní tajemství je neporušitelné.“ Služební tajemství 
je nutno dodržovat. Důvěrná sdělení, která mohou druhým škodit, se nesmí 
rozšiřovat. 


