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Svatí, kteří nás provázejí 
 
Svatý Jan Křtitel de la Salle (1651 – 1719), 7. duben 
Patron: vychovatelů, křesťanských škol, učitelů. 
Atributy: je zobrazován v oblečení svého řádu - černé šaty s bílou 
vázankou - a kolem sebe mívá děti. Zakladatel řádu FSC. 
 

Narodil se 30. dubna 1651 v Remeši. Pocházel  
ze šlechtické rodiny a měl devět sourozenců. 
Bohosloví studoval v Paříži, ale roku 1672 se vrátil  
do Remeše, aby se po smrti svých rodičů postaral  
o své mladší sourozence. Stal se knězem (1678) a 
doktorem teologie (1680). Rozhodl se, že se bude 
věnovat především výchově mládeže. Zřekl  
se výnosného místa kanovníka i dědictví po rodičích a 
rozdal všechno své jmění, i když ho od toho zrazoval 

i sám arcibiskup. K Janovi se přidalo několik mladíků, aby pod jeho 
vedením vyučovali mládež, a tak vznikla řeholní společnost Bratrů 
křesťanských škol, známých jako školští bratři. 

 
Jan byl zvolen představeným kongregace a kromě prací spojených 

s tímto úřadem psal díla, která z něho činí jednoho z předchůdců moderní 
pedagogiky, jako je jeho Francouzský slabikář. Zanechal po sobě i jiná 
závažná díla - Meditace, Dopisy a obzvlášť Řízení křesťanských škol. 
Jan razil cestu moderní výchově. Vyučování jednotlivých žáků bylo 
nahrazeno vyučováním ve třídách, dětem se dostávalo první výuky  
v mateřštině místo v latině, zakázaly se tělesné tresty, byly zakládány 
obecné školy, nedělní školy pro pracující mládež, reálky, ústavy  
pro zanedbané chlapce a učitelské semináře, vyučování bylo bezplatné. 
Tyto novoty však vyvolávaly odpor především u světských učitelů, kteří 
se báli o svůj výdělek, a podali několik žalob. Navíc dům v Paříži, kde 
bydleli školští bratři, vydrancovala lůza, poštvaná světskými učiteli, 
takže nakonec nezbývalo, než z Paříže odejít. Jan de la Salle zemřel  
7. dubna 1719 na Velký pátek v Rouenu. V roce 1888 byl prohlášen 
blahoslaveným, za svatého byl prohlášen v roce 1900.  
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Zpravodaj lounské farnosti 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com     Číslo: 2/2008, Neprodejné 

 
Úvodní zamyšlení 

„Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 
probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své 
hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl 
na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, 
jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; 
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho 
dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které 
nám Bůh připravil.“ (Efezským 2, 4-10) 
 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Poslední březnový týden oslavil významné životní jubileum 80 let 
Mons. Milan Bezděk, do srpna 1990 děkan lounský, a také bývalý 

generální vikář a prezident diecézní charity.  
Pamětníci mu do dalších let vyprošují hojnost Božího požehnání.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Modlitba za dobrou volbu nového biskupa 

Právě v této době probíhá výběr kandidátů na litoměřický biskupský 
stolec. Spojme se v modlitbě na tento úmysl: 

Nebeský Otče, tys poslal svého Syna, aby z nás učinil tvůj lid, a z jeho 
probodeného boku se zrodila církev. V jeho jménu tě prosíme: vylij svého 
Ducha na ty, kdo nesou odpovědnost za volbu nového biskupa pro naši 

litoměřickou diecézi, aby naplnili tvou vůli. Amen.  
Sv. Zdislavo a sv. Štěpáne - orodujte za nás! 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Následující setkání farní rady: čtvrtek 10.4.2008 v 18:30  
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Zveme Vás na bohoslužby 
 

30.03.2008 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ , Louny 
– mše svatá v 08:30 

30.03.2008 2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ , Smolnice 
– mše svatá ve 14:00 

Mši svatou doprovodí vokální kvarteto "MUSICA OPTICA" 
31.03.2008 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, Louny 

– mše svatá v 17:30 
03.04.2008 SPOLEČNÁ MŠE KNĚŽÍ LOUNSKÉHO VIKARIÁTU 

– mše svatá v 09:00, Louny 
Při mši svaté budeme děkovat za dar  života patera Josefa Augustina 
Špačka O.Praem ze Žatce, který oslavil šedesáté narozeniny. 
06.04.2008 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
Mši svatou bude doprovázet sbor Gontrassek z Prahy.  
12.04.2008 POUŤ SV. STANISLAVA, M ěrunice 

– mše svatá ve 14:00 
13.04.2008 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
19.04.2008 Mše svatá a křtiny v Dobroměřicích 

– mše svatá ve 14:00 
20.04.2008 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
Mši svatou bude doprovázet Litoměřický chrámový sbor. 
20.04.2008 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, Dolní Ročov 

– mše svatá ve 14:30 
23.04.2008 SLAVNOST SV. VOJTĚCHA , Louny. 

– mše svatá v 08:00, následuje Eucharistický den 
celodenní výstav Nejsvětější svátosti do 17:00 

27.04.2008 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ, Louny 
– mše svatá v 08:30 

30.04.2008 Mše svatá v Lounech 
– mše svatá v 08:00, následuje Eucharistický den 
celodenní výstav Nejsvětější svátosti do 17:00  

Stránka 3 
Učící se církev 

Tématická homilie k 2. neděli velikonoční: Živá víra 
 

Dnešní text ze Skutků apoštolů nám zachycuje růst prvotní církve, která 
i nám může dát příklad, jak rozmnožovat křesťanské učení v našem lhostejném 
světě. Především spočívá v živé víře, která se šíří jako oheň a přitom ten, který 
oheň šíří, nic neztrácí z vlastní víry, ale slouží jako nástroj k tomu, aby: „Pán 
rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse“.  

První křesťané, ale také misie v nevěřícím prostředí, jsou nám toho 
svědky. Čím totiž jsou horlivější a je zde i více momentů, které prožívají 
důsledně, tím pak dávají i velký příklad. Které jsou ty momenty?  

Především je to: „Setrvávání v apoštolském učení“, které se 
vyznačuje věrností k pravému Kristovu učení, které předal svým apoštolům. 
Kdo sám nekolísá v poznávání obsahu víry, kdo přilnul k Boží nauce, ten se 
stejně smýšlejícími vystupuje z přesvědčivostí. Také katolický katechismus vidí 
tuto hodnotu křesťanského učení jako prorocký úkol. Věřící, který zná 
katolickou nauku, ten má zdravé sebevědomí, umí svou víru obhájit a je 
schopen hodnotného apoštolátu.  

„Setrvávat v bratrském společenství“ – znamená hlubokou 
vzájemnou lásku – AGAPE. To, aby okolní svět viděl, jak se mají rádi. Právě 
dnešní člověk je na tuto okolnost velmi vnímavý. Sebevětší moderní prostředky 
evangelizace nemusí mít výsledky ve srovnání s tímto starým a osvědčeným 
prostředkem, který nám apoštol Pavel předkládá. Ostrá kritika proti kněžím, 
nevraživost a malicherné sváry křesťanů, vybírání si prostředí a duchovního, 
jsou hrobem apoštolátu a evangelizace. Ani názorové střety při hledání pravdy, 
bratrské napomenutí, polemiky, nemusí provázet zloba. Uplatňujme 
Augustinovu zásadu: „V podstatných věcech shoda, v méně důležitých 
různost, ale nade vším láska“.  

Třetím našim bodem může být: „Setrvali v lámání chleba“. Jde o 
připomenutí mešní oběti. Víra z „lámání chleba“, tak první křesťané 
označovali svá eucharistická společenství. Chtěli tím vyjádřit, že všichni 
přijímají jediný rozlámaný chléb, vstupují do společenství s Kristem a vytvářejí 
jedno tělo. Svaté přijímání nás má ovlivňovat v našem jednání a v apoštolátě.  

A ještě: „Jedli pokrm v radosti a s upřímným srdcem“. Radost a 
upřímnost srdce přitahuje nejen pozornost, ale vzbuzuje také touhu  u druhých 
se do společenství přiblížit. Pravá víra se šíří díky právě těmto spojencům. 
Smutný pokrytec může jen odradit. Upřímný a radostný nadšenec pomáhá 
rozněcovat světlo víry.   Amen 


