
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Sv. Albert Veliký (asi 1193 – 1280), 15. listopadu 
Patron: studentů, laborantů a zdravotních techniků, horníků, teologů,  
 přírodovědců, filosofů, vědců. 
Atributy: zobrazován jako dominikánský biskup s knihou na psacím pultíku; 

   učitel církve. 
Albert Veliký se narodil ve švábském 

Lauingenu. Již od mládí se zajímal o přírodu. 
Na studiích v Padově se setkal s Jordánem 
Saským a s dominikánským řádem a v roce 
1229 vstoupil mezi bratry kazatele. Představení 
řádu jej záhy poslali studovat teologii do 
Kolína nad Rýnem, kde byl také vysvěcen na 
kněze. Od roku 1234 přednášel filosofii a 
teologii na různých učilištích a universitách. 
Od roku 1248 řídil generální studium 
dominikánů v Kolíně nad Rýnem. Tam se také 

setkal se svým nejvýznamnějším žákem - Tomášem Akvinským. V roce 
1254 zvolili bratři Alberta za představeného německé provincie. Po třech 
letech vedení německé provincie byl na generální kapitule řádu od tohoto 
břemene osvobozen a mohl se opět věnovat vědecké činnosti. V roce 1260 je 
však jmenován regensburgským biskupem (Řezno). Papež ho žádal, aby 
obnovil zanedbanou diecézi. Albert ale poznal, že se pro úřad biskupa 
nehodí, vypravil se tedy do Itálie, aby žádal papeže o zproštění vedení 
diecéze. Papež Urban IV. jeho žádosti vyhověl a ponechal Alberta nějaký 
čas na papežském dvoře, aby přednášel a věnoval se psaní vědeckých prací. 
V letech 1271-73 se stal Albert důvěrným spolupracovníkem papeže Řehoře 
X. a císaře Rudolfa Habsburského. Byl pověřován diplomatickým 
vyjednáváním a zprostředkováním ve vážných sporech. V roce 1274 se 
účastnil Lyonského koncilu. Zemřel 15.11. 1280 v dominikánském klášteře 
sv. Kříže v Kolíně nad Rýnem, kde je i pochován.  

Sv. Albert Veliký vytvořil obdivuhodné vědecké dílo obsahující 
poznatky ze všech tehdejších vědeckých oborů. Jeho mimořádně rozsáhlé 
znalosti mu přinesly titul Doctor universalis (doktor všech věd) a označení 
Veliký. V roce 1484 nebo 1485 byl papežem Innocentem VIII. prohlášen za 
blahoslaveného (pouze pro kolínské a regensburgské dominikány), v 17. 
století pak byla jeho úcta rozšířena na celou církev. V roce 1931 prohlásil 
papež Pius XI. Alberta za svatého a učitele církve. 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com    Číslo: 9/2008, Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 
„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani 
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani 
co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která 
je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“  (Římanům 8, 37 - 39) 

 

Aktuáln ě 
Na přednášku o Afgánistánu Vás srdečně zvou KDU-ČSL a 
Děkanský úřad v Lounech. Uvidíte fotografie z vojenské mise, dozvíte 
se něco o mentalitě lidí z této země a své osobní zážitky bude vyprávět 
P. Jindřich Zdík – vojenský kaplan ze Žatce. Přednáška se uskuteční 
na děkanství v Lounech dne 30.10.2008 od 18:30. Těšíme se na Vaši 
účast a zvědavé otázky. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sbírku šatstva na humanitární účely pořádá  KDU-ČSL a Děkanský 
úřad v Lounech v sobotu 8.11.2008 od 09:00 do 13:00. Místo sbírky 
bude v průjezdu děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Setkání farní rady: ve čtvrtek 13.11.2008 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Společenství mládeže s P. Zdíkem: v pátek 14.11.2008 od 18:30, 

 opět na faře v Lounech. 
∗∗∗∗∗∗∗ 
∗∗∗∗∗ 

BISKUPSKÉ SVĚCENÍ 20. LITOM ĚŘICKÉHO BISKUPA 
MONS. JANA BAXANTA 
Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích 22. listopadu 2008 v 10:00. 

∗∗∗∗∗ 
∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled bohoslužeb 
 
01.11. 2008 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, Louny 

mše svatá v 8:30 
02.11.2008  
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY V ĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Louny:   mše svatá v 08:30 (zpívá Dívčí chrámový sbor) 
Lipenec:  mše svatá v 10:30 
Horní Ročov: mše svatá v 15:00 (zpívá sbor K. Chlouby z Ročova) 
 
09.11.2008 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY, 
Louny: mše svatá v 08:30 
Při mši bude udělena nemocným a seniorům  Svátost nemocných.  
V pátek a v neděli přede mší svatou lze přistoupit ke svátosti smíření. 
 
15.11.2008 SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU  
SV. STANISLAVA, M ěrunice 

mše svatá ve 14:00 
 
16.11.2008 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny 

mše svatá v 08:30 
mimořádná sbírka „Na Bibli“ 

 
23.11.2008 SLAVNOST KRISTA KRÁLE, Louny 

mše svatá v 08:30 
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor a zazní: 
V.A. Říhovský: Missa Loreta, W. A. Mozart: Ave verum corpus. 
 
29.11.2008  POUTNÍ SLAVNOST SVATÉ KATEŘINY, Obora 

mše svatá v 16:30 
Možnost dopravy:  do Obory odjezd z aut. zastávky „Sokolovna“, 
linka č. 2 v 15:39; zpět z Obory autobusem, linka č. 1. v 18:10. 
 
30.11.2008 PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ, Louny 

mše svatá v 08:30 
svěcení adventních věnců, rorátní zpěvy

Učící se církev 
 
Základní modlitby, díl druhý 
 
 
„Ot če náš,  jenž jsi na nebesích“ 
 
Proč říkáme Otče „náš“? 
Slovem „náš“ vyjadřujeme zcela nový vztah k Bohu. Když se 
modlíme k Otci, klaníme se mu a oslavujeme ho se Synem a Duchem 
Svatým. V Kristu jsme „jeho“ lidem a on je „naším“ Bohem, nyní i 
navěky. Říkáme Otče „náš“, protože Kristova církev je společenství 
velkého množství bratří, kteří mají „jedno srdce a jednu duši“  
(Sk 4,32).  
 
Co znamená výraz „jenž jsi na nebesích“? 
Tento biblický výraz neoznačuje místo, nýbrž způsob existence: Bůh 
všechno přesahuje, je nade vším. Označuje velebnost a svatost Boha a 
také jeho přítomnost v srdci spravedlivých. Nebe, dům Otce, je pravou 
vlastí, do níž směřujeme v naději, zatímco ještě pobýváme na zemi. A 
již do této vlasti patříme, náš život je „s Kristem skrytý v Bohu“ 
(Kol 3, 3) 
 
Jak je modlitba Páně uspořádána? 
Modlitba Páně obsahuje sedm proseb k Bohu Otci. První tři se více 
vztahují na Boha a zaměřují nás k jeho slávě: lásce je vlastní myslet 
především na toho, koho miluje. Přivádějí nás k tomu, oč máme 
zvláště prosit: posvěcení Božího jména, příchod jeho království a 
plnění jeho vůle. Poslední čtyři prosby předkládají Otci milosrdenství 
naši bídu a naše očekávání. Prosí ho, aby nás živil, aby nám odpustil, 
aby nás posiloval v pokušení a osvobodil od zlého. 
 
 
(zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


