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Kardinál ThDr. Lev Skrbenský z Hříště (1863–1938) 
 

Lev Skrbenský se narodil na zámku Hukovice 
u Bartošovic na Novojičínsku. Po studiích na vyšším 
gymnáziu v Kroměříži vystudoval práva v Innsbrucku. 
Po roční vojenské službě u 6. dragounského pluku  
v Kojetíně se rozhodl pro duchovní stav. V letech 
1885–1889 studoval v kněžském semináři v Olomouci 
a roku 1889 byl vysvěcen na kněze. V dalším studiu 
pokračoval v Římě a roku 1892 byl promován 
doktorem církevního práva. Od roku 1895 byl farářem 

v Melči na Opavsku. Za svého působení v národnostně smíšené, převážně 
německy mluvící Melči, byl velmi oblíben. V Melčské farní kronice lze 
nalézt tuto poznámku o jeho působení: „Šetřil rovnoprávnosti co 
nejsvědomitěji a přátelský poměr mezi oběma národnostmi upevňoval. Kázal 
velmi horlivě. Nemocným byl pravým duchovním utěšitelem... Vynikal vždy a 
všude skromností, pokorou a duchem ušlechtilým.“  

Roku 1897 byl P. Lev Skrbenský arcibiskupskou kapitulou zvolen 
olomouckým kanovníkem. O rok později, v září 1898, byl jmenován pro-
boštem u sv. Mořice v Kroměříži. Po roce působení v Kroměříži byl císařem 
Františkem Josefem I. dne 15. září 1899 jmenován 29. pražským arcibisku-
pem. Potvrzení od papeže obdržel 14. prosince téhož roku a dne 6. ledna 
1900 byl arcibiskupem Theodorem Kohnem v Olomouci vysvěcen. Kardi-
nálem jej papež Lev XIII. jmenoval 15. dubna 1901. Stal se tak nejmladším 
kardinálem 20. století, neboť v době jmenování mu bylo necelých 38 let. 
Účastnil se konkláve při volbách papežů v letech 1903, 1914 a 1922. 
Pražským arcibiskupem byl do roku 1916. I v Praze si postupně získal 
určitou oblibu, kterou však ztratil, když v roce 1916 na císařský nátlak 
odešel z Prahy a stal se pro období let 1916–1920 arcibiskupem 
olomouckým (císař mu vytýkal slabé válečné nadšení). V roce 1920 se 
rozhodl rezignovat na všechny církevní funkce mimo jiné pro svůj šlechtický 
původ a protikatolické nálady v nové republice. Poté, co byl při 
automobilové nehodě vážně zraněn a zůstaly mu trvalé následky po 
komplikované zlomenině nohy, požádal papeže o uvolnění z úřadu a žil 
v ústraní, nejdříve na zámku v Krásném Březně u Ústí nad Labem a později 
na zámečku v Dolní Dlouhé Loučce u Uničova, kde také zemřel na Štědrý 
den roku 1938. Pohřben je v olomoucké katedrále v hrobce pod hlavní věží. 
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    

„Všechna díla Hospodinova jsou velmi krásná a na jeho rozkaz 
se všechno děje v pravý čas.“ (Sírachovec 39,16) 

 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 1. do 14. ledna 2012 se v celostátním měřítku opět 
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Mimo farní 
sbírku dne 8. ledna lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo bankovním převodem na 

konto: 66008822/0800 u České spořitelny, 
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 
558, specifický symbol: jakékoli číslo např. 
vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ 
(pokud dar odesíláte za organizaci). Do  
10. ledna lze také přispět osobně na 
děkanství v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 5. ledna 2012 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 14. ledna 2012 od 15:00 si můžete v Chrámu sv. Mikuláše 
v Lounech poslechnout koncert folkového písničkáře Petra Lutky a 
klavíristky a básnířky Markéty Procházkové-Lutkové. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Do 21. ledna 2012 můžete navštívit výstavu „Zničené kostely 
severních Čech 1945–1989", která se koná v nově otevřených 
výstavních prostorách Národní knihovny ČR v Klementinu v Praze. 
Výstava je otevřena každý den mimo pondělí od 10:30 do 18:00. Na 
výstavě se dozvíte také podrobnosti o tzv. Lounském případu.  



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužeb    

 
 1.1.2012  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 09:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově – 
Poutní mše svatá v 10:30. Prosby o Boží požehnání 
a pomoc do nového roku. 

 

 5.1.2012   PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků 

       – Mše svatá v 16:30. 
 

 6.1.2012  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů. 

 

 8.1.2012  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
Mši doprovodí lounský Chrámový sbor. 

 

15.1.2012  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích  
– Novoroční mše svatá v 10:30. 
Prosby o požehnání pro obec a okolí do nového roku. 

 

22.1.2012  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

 

28.1.2012  SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  
– Novoroční mše svatá ve 14:00. 

 Prosby o požehnání pro obec a okolí do nového roku.  
 

29.1.2012  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev 

 
Slavnost Zjevení Páně 

Je možné Boha dokázat? 
 
KKC 338 Neexistuje nic, co by nevděčilo za svou existenci Bohu Stvořiteli. 
Svět měl svůj počátek, když byl Božím slovem učiněn z ničeho; všechny 
existující bytosti, celá příroda, celé lidské dějiny mají kořen v této prvotní 
události: je to sám tvůrčí akt, jímž vznikl svět a začal čas. 
 
KKC 339 Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý. O kaž-
dém díle „šesti dnů“ je řečeno: „A viděl Bůh, že je to dobré.“ Patří 
k samému pojmu stvoření, že „všechny věci mají vlastní trvalost, pravdivost, 
hodnotu, vlastní zákony i uspořádání“. Různí tvorové, které Bůh chtěl  
v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží 
moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému uží-
vání věcí, které pohrdá Stvořitelem a přináší zhoubné následky lidem i jejich 
prostředí, má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní. 
 
KKC 340 Vzájemná závislost tvorů 
je Boží záměr. Slunce a měsíc, cedr 
i malý květ, orel i vrabec: pohled 
na jejich nesčetné rozmanitosti a 
nerovnosti nám říká, že žádný tvor 
si sám nestačí, že tvorové existují 
jen ve vzájemné závislosti, aby se 
navzájem doplňovali a sloužili 
jeden druhému. 
 
KKC 341 Krása vesmíru. Řád a harmonie stvořeného světa vyvěrají z roz-
manitosti bytostí a z jejich vzájemných vztahů. Člověk tyto vztahy postupně 
objevuje jako přírodní zákony. Jsou předmětem obdivu vědců. Krása stvo-
ření je odleskem nekonečné krásy Stvořitele. Má vnukat úctu a podřízenost 
rozumu a vůle člověka. 
 
 
 
(zdroj Katechismus katolické církve) 


