
 
Svatí papežové, kteří nás provázejí 

Svatý Zachariáš (??? – 752),  15. března 
Atributy: 91. papež katolické církve  
 
Zachariáš se narodil v Kalábrii, jeho otcem byl Řek Polychronius. V 
Římě vstoupil k lateránským benediktinům. Papežem Řehořem III. byl 

vysvěcen na jáhna a po jeho smrti 
dne 3. prosince 741 byl vysvěcen na 
římského biskupa jako poslední 
papež řeckého původu. Od počátku 
vedl náročná diplomatická jednání 
s okolními vládci Langobardů, aby 
udržel mír. Nakonec dojednal 
příměří na 20 let pro celou Itálii a 
propuštění zajatců ze všech 
italských provincií na svobodu.  

 
 Roku 743 svolal papež Zachariáš synodu, která se soustředila 
na církevní kázeň. Mimo jiné byly zakázány pohanské zvyky 
o Vánocích a stanoveny návštěvy biskupů u papeže (Ad Limina 
Apostolorum). Velice významně také podporoval, věroučně i 
diplomaticky, misie sv. Bonifáce na území dnešního Německa a 
nabádal k tomu i panovníky franské říše. 
 
 Během svého pontifikátu nechal papež Zachariáš v Římě 
opravit a vyzdobit vícero křesťanských kostelů a chrámů. Známé je 
jeho věnování původního kostelíka Santa Maria sopra Minerva  
baziliánským řeholnicím roku 750, vyzdobení  kaple v kostele Santa 
Maria Antiqua na Palatinu a oprava Lateránské baziliky. Papež také 
zajistil přenesení ostatků sv. Jiří z Kappadokie do římského kostela 
San Giorgio al Velabro. 
 
  Své jmění papež vynakládal na dobročinné účely, mezi něž 
patřilo například vykoupení otroků, které chtěli Italové prodat 
africkým Saracénům. Hluboce se také zabýval studiem teologie a 
z latiny do řečtiny  přeložil Dialogy sv. Řehoře Velikého. 
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Úvodní zamyšlení 
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, 
neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. 
        (Jóel 2,13) 

 
Aktuáln ě 

Sbírka na restaurování oltáře kostela 14.  sv. Pomocníků 
Vážení přátelé - občané Loun a jejich příznivci,  

obracíme se na Vás, kteří můžete ze svých příjmů obdarovat kostel 
14. svatých Pomocníků, aby mohl být znovu otevřen pro širokou veřejnost 
jak pro využití sakrální, tak koncertní a výstavní. V současné době jsou 
zrestaurovány malby kostela, kostel je vymalován a elektrifikován. K jeho 
otevření je ještě zapotřebí restaurovat oltář. Tato odborná práce však bude 
vyžadovat cca 450 tisíc Kč, které děkanský úřad nemá k dispozici a se státní 
dotací nemůže v letošním roce počítat. Váš dar můžete předat osobně nebo 
zaslat na č.ú.: 158 255 425/0300, ale rovněž můžete dar předat neveřejně 
prostřednictvím obálky vhozené do pokladničky v chrámu sv. Mikuláše nebo 
v úředních hodinách na děkanství. Děkujeme za Vaši štědrost. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Úmysly Apoštolátu modlitby pro březen 2010 

1. Všeobecný úmysl 
Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a 
s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších. 
2. Misijní úmysl 
Aby církve v Africe byly všude na celém kontinentu znamením a nástrojem 
usmíření a spravedlnosti. 
3. Národní úmysl 
Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili 
hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Setkání farní rady: ve čtvrtek 4. března 2010 od 18:30. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
V období od 1. března 2010 do 31. října 2010  
opět večerní bohoslužby od 17:30. 
 

Každý pátek v postní době začíná od 16:45 v chrámu sv. Mikuláše 
Křížová cesta. Po ní následuje mše svatá od 17:30. 
 
07.03.2010 3. NEDĚLE POSTNÍ  
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
14.03.2010 4. NEDĚLE POSTNÍ  
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
21.03.2010 5. NEDĚLE POSTNÍ  
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
25.03.2010  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Mše svatá v 17:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
27.03.2010 KOSTEL SV. STANISLAVA V M ĚRUNICÍCH  
  Mše svatá od 14:00. 
 
28.03.2010 KVĚTNÁ NEDĚLE 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
  Tuto neděli si připomeneme slavný vjezd 
  JEŽÍŠE KRISTA do Jeruzaléma slavnou 
  bohoslužbou se svěcením ratolestí, průvodem 
  a pašijemi. 
 
28.03.2010 KOSTEL SV. MATOUŠE V DOBROM ĚŘICÍCH  
  Bohoslužba od 10:30. 
 

 
Upozornění: dne 28. 03. 2009 začíná opět letní čas. 
Nastavte si včas hodinky o jednu hodinu dopředu. 

Učící se církev 
 
Téma 3. neděle postní: Úkony kajícníka 
 
303. Jaké jsou úkony kajícníka? 
Jsou to: pečlivé zpytování svědomí; lítost (kajícnost), jež je dokonalá, 
vychází-li z lásky k Bohu, a nedokonalá, má-li základ v jiných 
důvodech, spojená s předsevzetím už nehřešit; vyznání, v němž 
kajícník vyznává před knězem hříchy; zadostiučinění, to je vykonání 
určitých úkonů pokání, které zpovědník kajícníkovi ukládá, aby 
napravil škodu způsobenou hříchem. 
 
304. Které hříchy je třeba vyznat? 
Je nezbytné, aby kajícník vyznal 
všechny dosud nevyznané těžké hříchy, 
kterých si je po pečlivém zpytování 
svědomí vědom. Vyznání těžkých 
hříchů je jediný řádný způsob dosažení 
odpuštění. 
 
305. Kdy je třeba vyznat 
těžké hříchy? 
Každý věřící, jakmile dospěl do věku 
užívání rozumu, je povinen alespoň 
jednou za rok vyznat své těžké hříchy. 
Stejně tak, je-li si vědom těžkého hříchu 
a chce přistoupit k svatému přijímání.  
 
306. Proč mohou být předmětem svátostné zpovědi 
také všední hříchy? 
Vyznání všedních hříchů církev velmi doporučuje, i když není 
nezbytně nutné, protože nám napomáhá vychovávat správné svědomí, 
bojovat proti špatným náklonnostem, dát se uzdravit Kristem a 
postupovat v životě Ducha. 
 
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve) 


