
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Jan Nepomuk Neumann (1811 – 1860), 19. června 
Patron: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 
Atributy: kostel, kříž, odznaky biskupské hodnosti. 

 Jan Neumann se narodil 28. března 1811    v 
Prachaticích. Po středoškolských studiích vstoupil do 
kněžského semináře v Českých Budějovicích. Poslední 
rok teologie studoval v Praze. Velmi ho zasáhlo, když 
bylo odloženo na neurčito kněžské svěcení pro 
nadměrný počet kněží v českobudějovické diecézi. 
Rozhodl se odejít jako misionář do Ameriky a tam se 
pokusit svěcení dosáhnout. Hned po příchodu do New 
Yorku 2.7.1836 ho přijal tamější biskup Jean Dubois a v 
co nejkratším termínu mu udělil kněžské svěcení. Za tři 
dny ho pak vyslal na vzdálené působiště v oblasti 
Niagarských vodopádů, kde Jan Neumann působil na 

území mezi městy Buffalo a Rochester. Musel překonávat stovky kilometrů na 
koni, v člunu, nebo pěšky přes neschůdné lesy, močály a řeky, aby mohl 
navštívit roztroušené domy a sídliště novousedlíků.  

V této práci poznal obětavé a hluboce duchovně založené misionáře, 
redemptoristy. Protože i on sám toužil po hlubším duchovním životě požádal o 
přijetí. Řeholní roucho přijal r. 1840 a již r. 1847 se stal představeným 
redemptoristů na území USA. Když zemřel ve Philadelphii biskup, baltimorský 
arcibiskup F.P.Kenrick navrhl na uprázdněný biskupský stolec Jana Neumanna, 
ten 28.3.1852 přijal biskupské svěcení. V oné době byly v celé rozsáhlé diecézi 
pouze dvě farní školy. Po osmi letech jeho působení jich bylo již přes sto. Jan 
Neumann se proto právem pokládá za spoluzakladatele amerického katolického 
školství. Za osm let biskupského působení také vybudoval 80 kostelů. Roku 
1856 se zúčastnil vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie v 
Římě a navštívil i svou vlast, kde ještě žil jeho otec a sourozenci. Zastavil se 
také v mateřském domě sester sv. Karla Boromejského, kde byla jeho sestra 
Jana představenou. Po návratu se znovu pustil do vyčerpávající práce, aby 
nakonec zemřel 5. ledna 1860 na srdeční záchvat na ulici ve Filadelfii. Když se 
baltimorský arcibiskup Kenrick dozvěděl o jeho smrti řekl: „Takový biskup 
jako Neumann nemohl zemřít jinak než na cestě. Jeho život byl ustavičným 
pochodem…” Beatifikace biskupa Neumanna se uskutečnila během II. 
vatikánského koncilu 11. října 1963, svatořečen byl Jan Nepomuk Neumann 
Pavlem VI. 19. června 1977. 
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Zpravodaj lounské farnosti 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com     Číslo: 4/2008, Neprodejné 

 
Úvodní zamyšlení 

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním 
z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám 
do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, 
zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ (Ezechiel 36, 26-27) 
 

Aktuáln ě 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Měsíc červen je zasvěcen Boží lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
Zveme farníky každý pátek k pobožnosti k Božskému Srdci Páně. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Mládež z lounské farnosti se může těšit na setkání s paterem Jindřichem 
Zdíkem Miroslavem Jordánkem, O.Praem. v pátek 06.06.2008 od 19:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Následující setkání farní rady se koná ve čtvrtek 12.06.2008 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Nově založený Dámský klub se zatím sešel dvakrát na děkanství. Pěkně 
jsme si popovídaly o svých radostech a starostech. Též jsme prohovořily  
náplň našich dalších setkání. Může to být cokoliv, co nás bude zajímat - 
výměna zkušeností z domácnosti, vaření, ruční práce, diskuze  
o přečtených knížkách, půjčování knížek, předávání duchovních 
zkušeností... Máme ještě spoustu dalších nápadů. Přijďte mezi nás a 
můžete přispět dalšími radami a činnostmi. Setkání jsou zatím 
nepravidelná, budou vždy ohlášena při nedělní bohoslužbě a uvedena 
na vývěsce před kostem. 
    

Za Dámský klub zve Květa Macháčková 
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Zveme Vás na bohoslužby 
 

31.05.2008 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, Louny  
Zároveň poslední májová pobožnost. 

 – mše svatá v 08:00 
01.06.2008  9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
07.06.2008  MŠE SVATÁ ZA OBEC, Dobroměřice 

– mše svatá v 10:30 k výročí 770 let obce 
08.06.2008 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
15.06.2008 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
15.06.2008 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Dolní Ro čov 

– mše svatá v 14:30 
21.06.2008 MŠE SVATÁ, Opočno u Loun 

– mše svatá v 11:00 
Při mši svaté se setkají opočenští rodáci. 
22.06.2008 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

– mše svatá v 08:30 
29.06.2008 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, Louny 

– mše svatá v 08:30 
 

V souvislosti s blížícím se Rokem svatého Pavla  
(29.6.2008–29.6.2009) vydala Apoštolská Penitenciárie ve Vatikánu 

dekret  týkající se zvláštních odpustků. 
 II. – Věřící křesťané různých místních církví po splnění běžných 
podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého 
otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat 
plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného 
obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů. Mohou tak učinit  
ve dnech slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech 
posvátných místech; v ostatní dny stanovené místním biskupem 
na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu a ve prospěch věřících i 
na jiných místech určených biskupem. 
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Učící se církev 

 
Základní pravdy křesťanské víry a morálky, díl druhý 
 
 
Desatero Božích přikázání 
 
1. Budeš věřit v jednoho Boha. 
2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo. 
3. Pamatuj, abys světil sváteční den. 
4. Cti svého otce i svou matku,  
    abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi. 
5. Nezabiješ.  
6. Nesesmilníš.  
7. Nepokradeš. 
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti svému bližnímu. 
9. Nebudeš toužit po manželce svého bližního. 
10. Nebudeš toužit po majetku svého bližního. 
 
 
Dary Ducha svatého    Plody Ducha svatého 
1. Moudrosti     1. Láska 
2. Rozumu     2. Radost 
3. Rady     3. Pokoj 
4. Síly      4. Trpělivost 
5. Umění     5. Shovívavost 
6. Zbožnosti     6. Vlídnost 
7. Bázně Boží     7. Dobrota 
      8. Mírnost 
      9. Věrnost 
      10. Tichost 
      11. Zdrženlivost 
      12. Čistota 
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Událo se v naší farnosti 

 
Další úspěšný koncert Dívčího sboru 
 

Dívčí sbor sice již není tak početný jako v minulosti, ale 
pokračuje úspěšně ve své činnosti. Kromě zpěvu při velikonočních 
obřadech uspořádal v květnu také májový koncert věnovaný Panně 
Marii a všem maminkám. Koncert se konal v sobotu 7. května 2008 
v děkanském kostele sv. Mikuláše. Zazněly písně k různým částem 
liturgického roku - postní, velikonoční, mariánské, adventní. Dále 
sbor uvedl písně z liturgického obřadu - k různým částem mše svaté 
- Kyrie, Obětování, Svaté přijímání. 

K poctě V.B. Kopřivy (250 let od narození) jsme uvedly 
skladbu Salve Regina pro dvojhlas, varhany a 2 housle, kterou autor 
složil ve 14 letech. Skladba se moc líbila. Posluchači také ocenili 
velkým potleskem sbor Nabucco od G. Verdiho a Ave verum corpus 
od W.A. Mozarta.  

Koncert dívky zakončily písní Svatý Václave a trojhlasým 
sborem Aby nás Pán Bůh miloval. Jako přídavek zazněl humorný 
Kánon všekánon od J. Říhy. Panu kanovníkovi Horákovi děvčata 
poděkovala za starostlivost o sbor tříhlasou jihočeskou žertovnou 
písní “Velebný pane, husu vám nesu, já bych se vdávala, celá se 
třesu". Přestože koncert trval hodinu a půl, vděčnému publiku se 
nakonec nechtělo ani zvedat a odcházet. 

Celý koncert doprovázela na barokní pozitiv paní učitelka 
Martina Podaná, sbor řídila i zpívala sbormistryně Mgr. Květa 
Macháčková, na housle hráli ing. Klouda a paní učitelka Jana 
Sečanská. Zpívaly: Jitka Egererová (sólistka sboru), Anna 
Weberová, Lucie Přehnalová, Klára Fryčová, Veronika Liptáková, 
Hana Mačková (která hrála také jako host na sopránovou zobcovou 
flétnu). 
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Další koncert čeká Dívčí sbor 7. června v Dobroměřicích  
na pozvání pana starosty. Budeme zpívat  při mši svaté konané  
k oslavě výročí 770 let obce.  
 
 
Ze všech koncertů mám radost a děvčatům moc děkuji. Odvádějí 
dlouholetou poctivou a záslužnou práci pro lounskou farnost  i pro 
okolní farnosti. 
 
 

Květa Macháčková 
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