
 

Úryvky z dopisů velkých osobností 
Svatý Tomáš More píše učiteli svých dětí, 22. 5. 1518 

 

Svatý Tomáš More (7. 2. 1478 – 6. 7. 1535) byl 
anglický právník, politik a spisovatel. V letech 
1529–1532 zastával úřad lorda kancléře krále Jin-
dřicha VIII., jehož byl blízkým spolupracovníkem a 
přítelem. Je považován za nejlepšího anglického 
právníka a jednoho z největších evropských vzdě-
lanců své doby. Po Jindřichově roztržce s katolic-
kou církví se roku 1532 s králem rozešel a rezigno-
val na svůj úřad. Když později odmítl složit přísahu 
podle zákona o následnictví, byl nejprve uvězněn a 

posléze popraven. V roce 1886 byl Tomáš More papežem Lvem XIII. blaho-
řečen a v roce 1935 papežem Piem XI. svatořečen. 
 

... Hlavním užitkem, který lidé mají ze studia, je, že se přitom naučí hledat 
nikoliv pochvalu, ale prospěch pro sebe. Většina učených mužů, zvláště 
filozofové, kteří nás vedou tímto životem, se tomu naučili. Takže, milý 
Gonnelli, toto je cesta, jíž máme jít. Často jsem prosil nejenom Vás, který se 
mým dětem věnujete tolik, že byste to dělal i bez mé prosby, a nejenom svou 
ženu, jejíž laskavá matka ji také vedla ke stejným názorům, nýbrž i všechny 
své přátele, aby varovali mé děti před nebezpečím pýchy a domýšlivosti. 
 

Chtěl bych, aby kráčely po líbezných loukách skromnosti; aby se nedaly 
zaslepit leskem zlata; aby se netrápily tím, že nemají to, co mylně obdivují 
u druhých; aby si o sobě nemyslely více kvůli nějakým světským pozlátkům, 
nýbrž spíše méně; aby ani nezanedbávaly ani nekřivily krásu, již jim dala 
příroda, ani se ji nesnažily zvýšit umělými prostředky; aby kladly ctnost na 
první místo a vzdělání na druhé; a ze všeho nejvíce se učily tomu, co je 
může dovést ke zbožné úctě k Bohu, lásce ke všem lidem a křesťanské po-
koře. Pak jim Bůh dá odměnu za ctnostný život a budou moci hledět vstříc 
smrti beze strachu. A mezitím se budou těšit nezkalitelné radosti, nenechají 
se unášet prázdnou chválou ani nebudou truchlit kvůli tomu, co o nich říkají 
hloupí lidé. Myslím, že toto jsou pravé plody vzdělání... 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_More; CUMMING, John, ed. Dopisy 
velkých osobností hříšníkům. I., Dětství, sebe-zkoumání, láska, utrpení. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2001. s. 27–28. 
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Úvodní zamyšlení 
„Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ 

(Lukáš 9,35) 
 

Aktuálně 
******* 

Od 1. března 2019 začínají opět všechny večerní bohoslužby od 17:30. 
V postní době se koná v děkanském kostele svatého Mikuláše v Lounech 
každý pátek křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše svatá od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši svatou můžete každou středu volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 7. března 2019 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou 
z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Na termín od 31. května do 2. června připravuje lounská farnost poutní 
zájezd na Moravu. Cílem jsou nejvýznamnější poutní místa Svatý Kopeček, 
Svatý Hostýn, Velehrad a Rajhrad. Cena cca 1600,- Kč zahrnuje cestu 
objednaným autobusem, dva noclehy, dvě snídaně a dvě večeře. Prosíme 
zájemce, aby se přihlásili co nejdříve. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Informace Exercičního domu Svatá Hora v Příbrami  –  exercicie 
v měsíci březnu 2019: 1. Exercicie „Unést církev“ od 7. března 2019 17:30 
do 10. března 2019 13:00, exercicie povede P. Ondřej Salvet. 2. Postní 
duchovní obnova  od 28. března 2019 17:30 do 31. března 2019 13:00, 
exercicie povede P. Josef Čunek, SJ. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  3.3.2019 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

 Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
      – Mše svatá ve 14:30. 
 
  6.3.2019 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

 Při mši svaté bude udělován popelec. 
 
  7.3.2019 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
10.3.2019 1. NEDĚLE POSTNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše  – Mše svatá v 9:00. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
 
17.3.2019 2. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše  – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
24.3.2019 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 
25.3.2019 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
30.3.2019 SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 
31.3.2019 4. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše  – Mše svatá v 9:00. 
 

  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

V neděli 31. března 2019 začíná znovu letní čas. Nastavte si včas 
hodinky o jednu hodinu dopředu. 

O mši svaté: Vstupní obřady /2 
P. ThLic. Ing. Jiří Heblt 

 
Kněz přistupuje k oltáři a začíná zname-
ním, které obec věřících často vůbec 
nevnímá – políbí oltář. Oltář je symbo-
lem Krista a znamením jeho přítomnosti 
mezi námi. Kněz nelíbá nějakou věc, 
líbá osobu, polibek patří Kristu. Chá-
peme všichni velmi dobře, co polibek 
vyjadřuje – nejosobnější setkání dvou 

lidí, úctu a lásku. Spolu s knězem i my máme v duchu s láskou a úctou 
políbit Krista. 
 
Poté kněz zahájí znamením kříže. Tak bohoslužbu začínáme v Božím jménu. 
V liturgii se čas dotýká věčnosti. Protíná se zde přirozené s nadpřirozeným, 
proto jedině skrze znamení kříže můžeme vstoupit do tohoto prostoru. Tento 
kříž je klíč a jím se otevírá pokladnice milostí, kterou je mše svatá. Znovu 
nám toto znamení a modlitba připomíná náš křest a my odpovídáme: Amen! 
 
Kněz rozpíná ruce, jakoby chtěl zahrnout, obejmout jménem Krista úplně 
všechny příchozí. Pozdrav: „Pán s vámi“, obsahuje mnoho a znamená, že 
Bůh je skutečně uprostřed nás: „Já jsem s Vámi po všechny dny až do konce 
světa.“ Kněz jakoby upozorňoval lid tímto pozdravem na křestní milost: 
„Pán je s vámi.“ Lid zase připomíná knězi jeho kněžské svěcení: „I s tebou.“ 
 
Potom kněz přivítá přítomné a krátce je uvede do bohoslužby. Nemá to být 
malé kázání. Tato slova mají napomoci živé účasti na bohoslužbě. Živé 
účasti na bohoslužbě překáží jediná věc: hřích. Věřící nemůže naplnit svůj 
křest, kněz nemůže naplnit své kněžství. Hřích tomu brání. Proto je zde vý-
zva k pokání a chvíle ticha. Toto krátké ticho není formalismus. Co u mě 
překáží, abych mohl vstoupit do svatyně mše svaté? Kněz i lidé přemýšlí, 
jaký hřích stojí mezi ním a Bohem, co brání Boží milosti. Je třeba smířit se, 
než nabídnu Bohu svůj dar. Tato chvíle je jakousi očišťující lázní. 
 
 
 
Zdroj: https://www.farnost-chrudim.cz/clanek?i=484; 
https://www.stmatthias-milw.org/wp-content/uploads/PopeFrancisAtAlter.jpg 


