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František kardinál Tomášek (1899–1992) 

František Tomášek se narodil ve Studénce 
u Nového Jičína. Vystudoval gymnázium v Olomouci a 
v roce 1918 zde vstoupil do arcibiskupského semináře. 
Na kněze byl vysvěcen arcibiskupem Antonínem 
Cyrilem Stojanem 5. července 1922. Až do roku 1934 
působil jako katecheta v Olomouci-Pavlovicích a 
v Kelči u Hranic. 1. prosince 1934 se stal asistentem pro 
pedagogiku a katechetiku na Cyrilometodějské bohoslo-

vecké fakultě v Olomouci. Zde byl 15. prosince 1938 promován na doktora 
teologie. Na fakultě přednášel do 17. listopadu 1939. V roce 1940 začal 
přednášet na nově otevřeném diecézním bohosloveckém učilišti a zároveň 
byl jmenován inspektorem náboženství. Po 2. světové válce se vrátil na 
fakultu a byl jmenován mimořádným profesorem pedagogiky a katechetiky. 

Dne 12. října 1949 jej papež Pius XII. jmenoval titulárním biskupem 
butským s posláním světícího biskupa pro olomouckou arcidiecézi. Biskup-
ské svěcení přijal tajně v Olomouci 14. října 1949. Na fakultě přednášel do 
30. června 1950, kdy mu byla činnost zakázána. Od ledna do července 1951 
působil jako administrátor farnosti Bohušov u Krnova. Tam byl 23. července 
zatčen a dopraven do internačního pracovního tábora v Želivě. Z internace 
byl propuštěn 28. května 1954 a nastoupil jako administrátor v Moravské 
Huzové. 18. února 1965 ho jmenoval papež Pavel VI. apoštolským 
administrátorem pražské arcidiecéze, poté co nově jmenovanému kardinálu 
Josefu Beranovi nebylo dovoleno ujmout se úřadu arcibiskupa. Biskup 
František Tomášek se stal poradcem Kongregace pro katolickou výchovu, 
později členem Kongregace pro duchovenstvo a členem Sekretariátu pro 
sjednocení křesťanů. Dne 24. dubna 1976 papež Pavel VI. jmenoval 
Františka Tomáška kardinálem „in pectore“, jmenování zveřejnil 2. června 
1977, 20. prosince 1977 ho pak jmenoval pražským arcibiskupem.  

Pastýřským listem z 29. listopadu 1987 vyhlásil kardinál Tomášek 
Desetiletí duchovní obnovy národa. V listopadu 1989 vedl památnou pouť 
věřících z Československa do Říma na svatořečení Anežky České a ve dnech 
21. a 22. dubna 1990 mohl již uvítat papeže Jana Pavla II. v Praze. V roce 
1991 požádal arcibiskup o uvolnění ze svého úřadu a papež Jan Pavel II. 
jeho přání vyhověl. Kardinál Tomášek zemřel 4. srpna 1992 ve věku 93 let. 
Je pohřben v arcibiskupské hrobce v pražské katedrále. 
(Zdroj http://www.apha.cz/kardinal-frantisek-tomasek, zkráceno) 
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    
„Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.“ (Žalm 6,10) 

 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    

∗∗∗∗∗∗∗ 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  bude probíhat každou středu v budově 
děkanství. Rodiče mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně 
na děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE ČTVRTEK 6. ZÁ ŘÍ 2012 OD 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2012 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ.   
Od 10:00 do 17:00 bude otevřen chrám svatého Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2012 OD 13:00 V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - LOUNSKÉ KOSTELY 
S ThLic. Jaroslavem Havrlantem můžete navštívit kostel Nejsvětější Trojice 
a Čtrnácti svatých pomocníků, kostel svatého Petra, chrám svatého 
Mikuláše, kostel CČSH a kostel ČCE. Sraz zájemců u pomníku B. Rejta. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ 2012 V 9:00 SLAVNOST POSVĚCENÍ 
CHRÁMU SV. MIKULÁŠE - POVÝŠENÍ SVATÉHO K ŘÍŽE 
Bohoslužbu bude doprovázet lounský chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2012 V 10:30 POUTNÍ SLAVNOST KE CTI 
SVATÉHO MATOUŠE V DOBROM ĚŘICÍCH 
Duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice Vás zvou k poutní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V PÁTEK 28. ZÁŘÍ 2012 V 10:30 POUTNÍ SLAVNOST KE CTI 
SVATÉHO VÁCLAVA V LIPENCI. Zveme Vás k poutní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoPřehled nedělních a svátečních bohoPřehled nedělních a svátečních bohoPřehled nedělních a svátečních bohoslužebslužebslužebslužeb    

 
  2.  září 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.  
Mše svatá k Duchu svatému za naše děti a mládež. 

 

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

 

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

 

  6.  září  PRVNÍ  ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  8.  září  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

  9.  září  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

16.  září  SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE 
– Slavná mše svatá v 9:00. 

 

22.  září SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

23.  září 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Sbírka je určena na sociální projekty Charity. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ    
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30. 

 

28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30. 

 

30.  září 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev    
 
Téma 25. neděle v mezidobí: Jaká modlitba? 
 
534. Co je to modlitba? 
Modlitba je povznesení duše k Bohu nebo prosba k Bohu o dobra shodná 
s jeho vůlí. Je vždy darem Boha, který přichází, aby se setkal s člověkem. 
Křesťanská modlitba je osobním a živým vztahem Božích dětí k jejich 
nekonečně dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu Svatému, 
který přebývá v jejich srdcích. 
 
544. Jak nás Ježíš učí modlitbě? 
Ježíš nás učí modlit se nejen tím, že nás učí modlitbu Otče náš, ale i 
příkladem vlastní modlitby. Tímto způsobem nám kromě obsahu ukazuje 
předpoklady opravdové modlitby: čisté srdce, které hledá nebeské království 
a odpouští nepřátelům; synovskou důvěru a odvahu, která se povznáší nad 
to, co cítíme a chápeme; bdělost, která chrání učedníka před pokušením. 
 
545. Proč je naše modlitba účinná? 
Naše modlitba je účinná, protože je 
spojena ve víře s Ježíšovou modlitbou. 
V Ježíši se křesťanská modlitba 
stává společenstvím lásky s Otcem. 
V takovém případě můžeme přednášet 
své prosby Bohu a být vyslyšeni: 
„Proste a dostanete, aby se vaše radost 
naplnila“ (Jan 16,24). 
 
546. Jak se modlila Panna Maria? 
Mariina modlitba je charakterizována její vírou a velkodušnou obětí celé její 
bytosti Bohu. Ježíšova matka je také nová Eva, „Matka živých“, která prosí 
Ježíše, svého Syna, za potřeby lidí. 
 
550. Jaké jsou podstatné způsoby křesťanské modlitby?  
Jsou to velebení a klanění (adorace), prosebná a přímluvná modlitba, 
díkůvzdání a chvála. Eucharistie obsahuje a vyjadřuje všechny způsoby 
modlitby.  
 
(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


