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Kardinál ThDr. František Saleský Bauer (1841–1915) 
 

Osmý brněnský biskup a osmý olomoucký 
arcibiskup se narodil ve mlýně u vesnice Hrachovec 
poblíž Valašského Meziříčí. Jeho otcem byl mlynář 
František Bauer, původem ze Šenova. Matka Anna 
pocházela z rodiny Pekárků z Lešné. František 
Saleský Bauer vystudoval piaristické gymnázium 
v Kroměříži a kněžský seminář v Olomouci. Roku 
1863 byl vysvěcen na kněze a po ročním působení 
 v duchovní správě začal vyučovat na bohoslovecké 

fakultě v Olomouci. Zde byl roku 1869 promován na doktora teologie a 
následujícího roku se stal děkanem fakulty. Po třech letech byl povolán jako 
řádný profesor biblického studia Nového zákona na pražskou univerzitu a 
roku 1880 se stal rektorem pražského semináře. 30. dubna 1882 byl 
jmenován císařem Františkem Josefem I. brněnským biskupem, papežem 
Lvem XIII. byl potvrzen 3. července 1882 a biskupské svěcení přijal 
v Olomouci 15. srpna 1882.  
 

Prvním úkolem, kterého se jako brněnský biskup ujal, bylo poznání 
diecéze, v níž nikdy předtím nepůsobil. Všechny farnosti brněnské diecéze 
navštívil dvakrát a během své služby posvětil několik desítek nových kostelů 
a vysvětil stovky kněží. Byl spoluzakladatelem diecézní Kongregace 
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, které umístil v Sirotčí (dnes 
Grohově) ulici v Brně. Roku 1894 svolal do Brna první sjezd českých 
katolíků a roku 1903 druhý. Téhož roku posvětil novou budovu alumnátu na 
Antonínské ulici. Na jeho náklad byla zbudována domácí kaple v biskupské 
rezidenci a z jeho rozhodnutí byla zahájena obnova katedrály sv. Petra a 
Pavla – nechal položit základy k dvěma novogotickým věžím, které dnes 
tvoří dominantu Brna. Papež Lev XIII. nazýval Františka Saleského Bauera 
svatým biskupem. 13. května 1904 byl papežem Piem X. jmenován 
arcibiskupem olomouckým a 27. listopadu 1911 kardinálem-knězem. 
Vrcholnou událostí jeho pastýřské činnosti byla korunovace milostné sochy 
Panny Marie s Ježíškem na Svatém Hostýně 15. srpna 1912, které se 
účastnilo přes sto tisíc věřících. Kardinál František Saleský Bauer zemřel ve 
věku 74 let v Olomouci a byl pochován v tamní katedrále sv. Václava, 
v kapli sv. Jana Křtitele.  
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    

„Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.“ 
(Židům 12,14) 

 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 2. února 2012 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 5. února 2012 od 8:30 doprovodí mši svatou v chrámu 
sv. Mikuláše lounský Chrámový sbor. Zazní České mešní ordinárium 
od Jiřího Břízy, Hodie Beata Virgo Maria od Richarda Shepparda a 
další skladby. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 19. února 2012 se uskuteční při mši svaté v chrámu 
sv. Mikuláše sbírka Svatopetrský haléř, příspěvek věřících papeži, 
nástupci svatého Petra, aby mohl rychle přispívat na akutní potřeby 
církve ve světě. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ÚNOR 2012 
 

Všeobecný úmysl  –  Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným 
zdrojům pro každodenní život. 
 

Misijní úmysl   –  Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají 
nemocným a starším v nejchudších oblastech světa. 
 

Národní úmysl – Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího 
synovství.  

∗∗∗∗∗∗∗ 



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

 
 2.2.2012  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE  

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků 
   – Mše svatá v 16:30. Svěcení svící hromniček. 
 

 3.2.2012 PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 16:30. 
  Po mši kněz udělí Svatoblažejské požehnání. 
 

 5.2.2012 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
  Po mši kněz udělí Svatoblažejské požehnání. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   –  Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

12.2.2012 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích  – Mše svatá v 10:30. 
 

19.2.2012 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   –  Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

22.2.2012 POPELEČNÍ STŘEDA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech –  Mše svatá v 8:00 a v 16:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

25.2.2012 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  – Mše svatá v 14:00. 
Při mši svaté bude udělován popelec. 

 

26.2.2012 1. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev 

 
Téma 6. neděle v mezidobí: Obnovená liturgie žádá rozdělení služeb 
 
95. Při slavení mše věřící vytvářejí svatý lid, vyvolený národ, královské 
kněžstvo, aby Bohu vzdávali díky, aby obětovali neposkvrněnou oběť neje-
nom rukama kněze, nýbrž spolu s ním, a aby se učili obětovat i sami sebe. 
Ať se to snaží dávat najevo hluboce zbožným cítěním a bratrskou láskou  
k těm, s nimiž se společně účastní bohoslužeb. 
 

97. Ať tedy věřící neodmítají posloužit s radostí Božímu lidu, kdykoli jsou 
požádáni, aby zastali při slavení mše nějakou službu nebo úkol. 
 

98. Akolyta je ustanoven k službě 
oltáře a k pomoci knězi a jáhnovi. 
Zvláště je mu svěřeno přichystat oltář a 
posvátné nádoby,…  
 

99. Lektor je ustanoven k předčítání 
z Písma svatého, kromě evangelia. 
Může také pronášet úmysly 
v přímluvách, a není-li přítomen žal-
mista, může pronášet i žalm mezi 
čteními.  
 

100. Není-li přítomen ustanovený akolyta, mohou být určeni k službě oltáře 
a k pomoci kněze a jáhna přisluhující laikové, aby nesli kříž, svíce, kadidel-
nici, chléb, víno, vodu;… 
 

101. Není-li přítomen ustanovený lektor, určí se k přednesu čtení Písma 
svatého jiní laikové, skutečně způsobilí a pečlivě připravení k plnění tohoto 
úkolu, aby věřící z poslechu posvátných čtení pojali k Písmu svatému 
ve svém srdci něžnou a živou náklonnost. 
 

102.  Žalmista přednáší žalm nebo jiné biblické kantikum mezi čteními. Aby 
svůj úkol mohl řádně zastat, je třeba, aby uměl zpívat žalmy i správně vyslo-
vovat a předčítat. 
 

103. Mezi věřícími vykonává své liturgické poslání schola neboli sbor zpě-
váků. Pečují o správné provedení různých druhů zpěvu těch textů, které jim 
přísluší, a podporují činnou účast věřících na společném zpěvu. 
 

(Zdroj: Všeobecné pokyny k Římskému misálu, ČBK) 


