
 
Svatí papežové, kteří nás provázejí 

 
Svatý Řehoř I. Veliký  (asi 540 – 604), 3. září 
Patron: zedníků, hudebníků, zpěváků; jeden z učitelů církve 
Atributy:  holubice, kniha, pero, rouška, chudí, Kristus 
 

Řehoř se narodil kolem roku 540 v Římě. Pocházel 
z patricijské rodiny, jeho otcem byl sv. Gordian, 
římský senátor, a jeho matkou byla sv. Sylvie. Ře-
hoř byl vychováván v bohabojnosti a dostalo se mu 
výborného vzdělání. Vystudoval práva a díky svým 
schopnostem se stal r. 572 římským prefektem. Po 
otcově smrti svůj úřad opustil a odešel na rodinné 
statky na Sicílii, kde založil šest klášterů. Další be-
nediktinský klášter vybudoval 
z rodinného  domu Monte Celio v Římě a sám žil 
jako benediktinský mnich. V roce 577 papež 
Benedikt I. jmenoval Řehoře jedním ze sedmi jáhnů 

– kardinálů, kteří  pečovali o římskou chudinu. O dva roky později ho papež 
Pelagius II. jmenoval vyslancem u císařského dvora v Konstantinopoli. 
 

Papežem Řehořem I. byl zvolen r. 590, na přelomu mezi starověkem a stře-
dověkem. V této době v Itálii řádil mor a hlad jako následek langobardských 
nájezdů a válek. Řehoř I. vynaložil obrovské úsilí při mírových jednáních  
s Langobardy, zároveň nechal opevnit města, která byla nejvíce ohrožena je-
jich vpády. Řehoř I. usiloval o obnovu křesťanského života tehdejší církve. 
Při napravování nepořádků postupoval důsledně, a přitom taktně a mírně. 
Když konstantinopolský patriarcha začal užívat titulu „ekumenický (tj. všeo-
becný) patriarcha“, viděl v tom nedůstojné vyvyšování se nad ostatní patriar-
chy a reagoval tím, že sám začal užívat titulu „služebník služebníků Božích“. 
Reformoval liturgii a zejména liturgický zpěv, tzv. Gregoriánský chorál. Vy-
slal 40 věrozvěstů včele s budoucím sv. Augustinem z Canterbury do Britá-
nie, a položil tak základy k jejímu pokřesťanštění; zároveň se také obracel 
s hlásáním evangelia k mladým germánským národům. Řehoř I. byl velice 
aktivní i v sociální činnosti. Z výnosů majetku, které měl římský stolec, ku-
poval a distribuoval obilí a přispíval těm, kteří se ocitli v nouzi. Jeho spisy 
mají výrazně pastorační a praktický charakter, stejně tak hluboce mystický a 
pedagogický. Největším jeho dílem jsou „Mravní výklady knihy Jób“, 
nejčtenější knihou jsou „Homilie sv. Řehoře I.“.  
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Úvodní zamyšlení 
„Nauč se, kde je rozumnost, kde je síla, kde je vědění. Poznáš záro-
veň, kde je dlouhý věk a život, kde je světlo očím a pokoj.“ 

(Báruk 3,14) 
 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

SETKÁNÍ FARNÍ RADY  ve čtvrtek 2. září 2010 od 18:30. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

POSVĚCENÍ OPRAVENÉHO KOSTELA   
V pátek 17. září v 17:30 bude po opravě vysvěcen kostel Nejsvětější Troji-
ce a 14. svatých Pomocníků v Lounech. Obřad doprovodí Chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KONCERT KE DNI CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE 
Lounské děkanství pořádá v sobotu 18. září 2010 od 17 hodin 
slavnostní koncert v předvečer slavnosti posvěcení chrámu sv. Mikuláše.  
Účinkuje soubor Verner Collegium. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST KE CTI SVATÉHO MATOUŠE 
V DOBROMĚŘICÍCH 
Duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice zvou k poutní mši svaté 
v sobotu 25. září 2010 v 16:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ZÁ ŘÍ 2010 
 

Všeobecný úmysl – Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech 
světa obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový 
společenský pokrok. 
Misijní úmysl  – Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec čet-
ným válkám a konfliktům, jimiž stále krvácí náš svět. 
Národní úmysl – Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vy-
chovávány k osvědčeným mravním hodnotám. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 
29.08.2010  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše k Duchu svatému  
za naše děti a mládež začínající nový školní rok. 

 
05.09.2010  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
08.09.2010  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 
  Mše svatá v 17:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
12.09.2010 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

SVÁTEK JMÉNA PANNY MARIE 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
19.09.2010  POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE  
  SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU  

SVATÉHO MIKULÁŠE 
Mše svatá v 09:00. 
Bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor. 

 
19.09.2010  MŠE SVATÁ V POUTNÍM KOSTELE  
  NANEBEVZETÍ  PANNY MARIE 

V DOLNÍM RO ČOVĚ 
Mše svatá ve 14:30.  

 
26.09.2010  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
28.09.2010  SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  Mše svatá v 09:00 v chrámu sv. Mikuláše. 
 
28.09.2010 POUTNÍ MŠE SVATÁ  

V KOSTELE SV. VÁCLAVA V LIPENCI 
  Mše svatá v 10:30. 

Učící se církev 
 

Téma: Sedmé přikázání - Nepokradeš 
 

Co sedmé přikázání vyhlašuje? 
Vyhlašuje všeobecné určení, rozdělení a soukromé vlastnictví dober, respek-
tování osob a jejich majetku a neporušenosti stvoření. Církev nachází v tom-
to přikázání základy svého sociálního učení, jež zahrnuje správné jednání 
v ekonomické činnosti a ve společenském a politickém životě, právo i po-
vinnost pracovat, spravedlnost a solidaritu mezi národy a lásku k chudým. 
 

Za jakých podmínek existuje právo na soukromé vlastnictví? 
Právo na soukromé vlastnictví existuje za předpokladu, že majetek byl zís-
kán nebo přijat spravedlivým způsobem a že prvotní zůstává všeobecné ur-
čení pozemských statků k uspokojení základních potřeb všech lidí. 
 

Co sedmé přikázání nařizuje? 
Sedmé přikázání nařizuje respektovat majetek druhých uplatňováním spra-
vedlnosti a lásky, mírnosti a solidarity. Zvláště vyžaduje: dodržovat učiněné 
sliby a uzavřené smlouvy; napravit spáchanou nespravedlnost a navrátit ne-
právem nabytý majetek; respektovat neporušenost (integritu) stvoření ro-
zumným a umírněným užíváním nerostných, rostlinných a živočišných zdro-
jů, které jsou ve světě, se zvláštní pozorností vůči ohroženým druhům. 
 

Co sedmé přikázání zakazuje? 
Sedmé přikázání zakazuje především 
krádež, která je uchvácením cizího majetku 
proti rozumné vůli vlastníka. To se rovněž 
děje vyplacením nespravedlivé mzdy; spe-
kulováním s hodnotou majetku kvůli zisku 
ke škodě druhých; falšováním šeků nebo 
faktur. Dále zakazuje páchat daňové nebo 
obchodní podvody a vědomě poškozovat 
soukromé nebo veřejné vlastnictví. Zaka-
zuje také lichvářství, korupci, soukromé 
zneužívání veřejného majetku, z vlastní 
viny špatně provedenou práci a plýtvání. 
 
 
 
(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 



 

 

 
ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍK Ů 
V TRADICI KATOLICKÉ CÍRKVE 

 
 
Sv. ACHÁC z Cařihradu : pomocník v životní a smrtelné úzkosti 
• velitel vojska, narozen roku 175 v Arménii 
• atribut: kříž, památka: 22. 6. 
 
Sv. BARBORA: ochránkyně horníků, architektů, matematiků, ochránkyně 
před náhlou smrtí, těšitelka vězněných 
• kněžna, narozena roku 306 v Nikodémii 
• atribut: kalich, památka: 4. 12. 
 
Sv. BLAŽEJ: pomocník při  
nemocech hrdla 
• biskup, narozen roku 316 v Arménii 
• atribut: svíce, památka: 3. 2. 
 
Sv. CYRIAK : patron utlačovaných,  
pomocník v těžkých pokušeních  
• jáhen, narozen roku 304 v Římě 
• atribut: ďábel na provaze, kniha,  

památka: 8. 8. 
 
Sv. DIONYSIUS (DENIS): pomocník při bolestech hlavy a při nepokoji 
svědomí 
• biskup, narozen roku 285 na Montmartru 
• atribut: uťatá hlava s mitrou, památka: 9. 10. 
 
Sv. EGIDIUS (JILJÍ) : ochránce kojících matek, kovářů, tělesně postiže-
ných, rolníků, pastýřů 
• poustevník, narozen roku 720 v Galii 
• atribut: kniha, památka: 1. 9. 
 
Sv. ERASMUS: pomocník v nebezpečenství na moři 
• biskup, narozen roku 300 v Antiochii 
• atribut: mitra, kotva, památka: 2. 6. 

 
 
 
 
 
Sv. EUSTACH: pomocník v pochybnostech víry a svízelném osudu,  
u těžkých chorob 
• vojevůdce, narozen roku 118 v Římě 
• atribut: jelení hlava, památka: 20. 9. 
 
Sv. JIŘÍ : patron rytířů, vojáků, zemědělců,  pomocník v boji se zlem 
• důstojník, narozen roku 305 v Nikodémii 
• atribut: kopí nebo meč zabíjející draka, památka: 23. 4, v Česku 24. 4. 
 
Sv. KATEŘINA : patronka filosofů, právníků, vědců, studentů, učitelů,  
pomocnice ve ztroskotáních života 
• královská dcera, narozena roku 311 v Alexandrii 
• atribut: meč, kolo, památka: 25. 11. 
 
Sv. KRYŠTOF: ochránce poutníků, řidičů, cestujících, pomocník v nepřed-
vídaných nebezpečích 
• poustevník, narozen roku 250 v Lýkii 
• atribut: hůl, Ježíš jako dítě na ramenou, památka: 24. 7. 
 
Sv. MARKÉTA : ochránkyně těhotných žen, rolníků, pastýřů 
• panna, narozena roku 305 v Antiochii 
• atribut: berla, drak u nohou, památka: 20. 7. 
 
Sv. PANTALEON: ochránce lékařů, při opuštěnosti, pomocník v nouzi 
• lékař, narozen roku 305 v Nikodémii 
• atribut: ruce přibité k temenu hlavy, památka: 27. 8. 
 
Sv. VÍT: ochránce dětí a mládeže, patron rybářů, kovářů, lékárníků, vinařů, 
herců, ochránce před živly 
• dítě, narozen roku 304 v Římě 
• atribut: kohout, kniha, památka: 15. 6. 
 
(volně převzato z www.andelskahora.info/farnost/pomocníci.pdf) 


