
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Svatý Mikuláš (280/286 – 345/352), 6. prosinec 
Patron: Ruska, Lotrinska, ministrantů, dětí, panen, poutníků a cestujících, 
advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků 
s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, 
vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, 
lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, 
dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, zajatců, za 
šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři, ke znovuzískání 
ukradených předmětů, proti zlodějům. 
Atributy:  mitra a berla, tři zlaté hroudy, měšce s penězi, koule nebo jablka, 
tři chlapci v kádi, tři chleby na knize, kotva a loď, zajatci, žebrák. 

 
Mikuláš se narodil ve městě Patras 

v západní Lykii (dnes jižní Turecko). Kolem roku 
300 se stal biskupem v Myře, ale za vlády Galeria 
Valeria Maximina, kdy byli v celé římské říši 
pronásledováni křesťané, byl i biskup Mikuláš 
uvězněn a mučen. Když v r. 313 povolil císař 
Konstantin křesťanství, sv. Mikuláš byl propuštěn a 
opět mohl zastávat biskupský úřad. Vynikal 
zbožným životem a starostlivostí o chudé. Roku 325 
se Mikuláš pravděpodobně účastnil Nicejského 
koncilu. Na sklonku života navštívil Svatého Otce  
v Římě. Pochován byl v Myře (dnes Demre, 

Turecko), ale roku 1087 byly jeho ostatky převezeny do jihoitalského 
městečka Bari, v němž se podle legendy zastavil během poutě do Říma.  

 
Svatý Mikuláš se stal jedním z nejuctívanějších světců východní 

církve (území východořímské říše, pozdější Byzance), kde je ctěn jako 
obhájce pravověrnosti proti nevěřícím. Odtud se úcta ke světci přenesla 
na Kyjevskou Rus a sv. Mikuláš se stal nejoblíbenějším světcem pravoslavné 
církve.  V západní Evropě se svatomikulášská úcta objevuje v polovině 
7. století, v 10. století ji šířila byzantská princezna Theofana, manželka 
císaře Oty II. V českých zemích jsou první stopy úcty ke svatému Mikuláši 
patrné na denárech Litolda Znojemského ražených v 11. století. Největší 
zásluhu na rozšíření úcty k sv. Mikuláši v 11. století měli normanští 
mořeplavci, kteří jej přijali za svého patrona. 
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Úvodní zamyšlení 
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře 
mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení 3, 20) 

 

Aktuáln ě 
První bohoslužba v obnoveném kostele sv. Vavřince v Černčicích: kostel 
bude při slavnostní bohoslužbě dne 30.11.2008 v 17:00 znovu posvěcen, 
budou posvěceny rovněž adventní věnce. Zazní slavnostní Te Deum 
na poděkování a rorátní zpěvy. Zazpívá soubor Musica Optica. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Koncert Pocta svatému Mikuláši se koná 6. prosince v 17:00 v chrámu  
sv. Mikuláše. Zpívá vokální sbor Gontrassek, na varhany hraje Lucie 
Žáková. Zazní stará hudba lounského kůru a staročeská legenda. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Poutní slavnost sv. Mikuláše, patrona lounského chrámu, budeme slavit 
 v neděli 7. prosince od 9:00 za přítomnosti našeho nového biskupa Mons. 
Jana Baxanta. Poutní bohoslužbu bude doprovázet Dívčí chrámový sbor. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Upozornění všem dětem: 7. prosince po mši svaté přijde Mikuláš! 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Příprava chrámu sv. Mikuláše na Vánoce: zveme všechny zdatné farníky 
na neděli 21. prosince odpoledne. Farní rada se nejen k tomu setká  
ve čtvrtek 4. prosince 2008 od 18:30. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Výstava „Sv. Mikuláš – patron našeho města“ probíhá od 27.11.2008 
do 08.01.2009 v prostorách Oblastního muzea v Lounech. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Vánoční koncert s Dívčím sborem: na sv. Štěpána v pátek 26. prosince 
od 15:00 vystoupí Dívčí chrámový sbor v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech. 
Uvede výběr z vánočních koled.  Sbor  řídí Mgr. Květa Macháčková, na 
varhany doprovází paní Martina Podaná. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Koncert k poctě Nejsvětějšího Jména Ježíš: 3. ledna 2008 od 15:00 v 
chrámu  sv. Mikuláše zahraje soubor ZUŠ pod vedením paní Jany Sečanské.  



 
 
Přehled adventních bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše 
 
30.11. 2008  1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

mše svatá v 8:30, svěcení adventních věnců, rorátní zpěvy 
 

07.12.2008 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE 
mše svatá v 9:00 
Poutní slavnost za přítomnosti našeho nového biskupa 
Mons. Jana Baxanta. Zpívá Dívčí chrámový sbor. 

 
14.12. 2008  3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

mše svatá v 8:30, rorátní zpěvy 
 
21.12. 2008  4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

mše svatá v 8:30, rorátní zpěvy 
 
24.12. 2008  ŠTĚDRÝ DEN 

mše svatá v 8:00, rorátní zpěvy 
 

Přehled vánočních bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše 
 
24.12. 2008  VÁNOČNÍ VIGILIE, mše svatá ve 20:30 

Bohoslužbu bude doprovázet Dívčí chrámový sbor 
s výběrem koled. 

 
25.12. 2008  BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, mše svatá v 08:30 

Bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor a zazní 
dílo Františka Kolaříka – Pastýřská mše. 

 
26.12. 2008  SV. ŠTĚPÁNA, mše svatá v 08:30 

Lidové koledy 
 
28.12. 2008  SVÁTEK SVATÉ RODINY, mše svatá v 08:30 

Liturgie obnovy manželského slibu. 
Bohoslužbu bude doprovázet sbor Musica Optika. 

 
 

31.12. 2008  SV. SILVESTR, mše svatá v 16:30 
Slavnou bohoslužbu doprovodí Chrámový sbor. Zazní dílo 
J.J.Ryby Česká mše vánoční „Hej Mistře“. 

 
01.01. 2009  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

mše svatá v 09:00 
Slavnou bohoslužbu doprovodí zpěvy koled. 

 
04.01.2009  2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

mše svatá v 08:30 
Bohoslužbu doprovodí Dívčí chrámový sbor. 

 
06.01.2009  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 

mše svatá v 08:00 a v 17:30, při které kněz posvětí křídu, 
kadidlo, vodu a zlaté předměty 

 
11.01.2009  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ  

mše svatá v 08:30 
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor a 
zaznídílo Františka Kolaříka – Pastýřská mše. 

 

Přehled vánočních bohoslužeb v našem farním obvodu 
 

Kostel sv. Jakuba Staršího v Cítolibech 24.12.2008 v 15:00 
Kostel sv. Vavřince v Černčicích   24.12.2008 v 16:00 
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích  24.12.2008 v 22:30 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově  
24.12.2008 v 23:00  

Poutní mše svatá  01.01.2009 v 10:30  
 

Kostel sv. Markéty v Kroučové  28.12.2008 v 15:30  
Kostel sv. Václava v Lipenci   26.12.2008 v 10:30  
      11.01.2009 v 10:30 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  27.12.2008 v 14:00 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
      25.12.2008 v 10:30 
      31.12.2008 v 10:00 
      04.01.2009 v 10:30 



 
 
 
Základní modlitby, díl t řetí  
 
Úvod z Apoštolského listu papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a 
věřícím o modlitbě svatého růžence.  
 

Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha 
svatého postupně vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou 
mnoha světců, která je doporučována učitelským úřadem. Ve své 
jednoduchosti a hloubce zůstává také v tomto právě započatém třetím 
tisíciletí modlitbou s velkým významem, jejímž posláním je přinášet 
plody svatosti. Výborně se hodí k duchovní cestě křesťanství, jež ani 
po dvou tisících letech neztratilo nic ze svěžesti svých počátků a jež je 
Božím Duchem povzbuzováno, aby „vplulo na širé moře“ (duc in 
altum!) a neustále hlásalo, ba „hlasitě volalo“ do světa, že Kristus je 
Pán a Spasitel, „cesta, pravda a život“ (Jan 14, 6), „cíl lidských dějin a 
bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace“.  
 

Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně 
modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými 

střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého 
křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím. 
Zaznívá zde Mariina modlitba, její ustavičné 
Magnificat za dílo spasitelného vtělení, jež mělo 
počátek v jejím panenském lůně. Křesťanský lid se 
tak vydává do školy Mariiny, v níž je přiveden ke 
kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení 
hlubin jeho lásky. Skrze růženec věřící čerpají 
hojnost milostí přijímaných takřka z rukou 
samotné Vykupitelovy matky. 
 

 
(zdroj tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/rosarium-virginis-mariae.html) 

 

Učící se církev 
 
Téma 1. neděle adventní: Liturgická adventní doba 

 
Advent znamená příchod, očekávání příchodu; advento je 

latinsky přicházet, blížit se. Doba adventní - období přibližně čtyř 
týdnů před Vánocemi - začíná prvními nešporami (tedy v předvečer) 
neděle, která připadne na 30. listopad anebo na den tomuto datu 
nejbližší. Končí před prvními nešporami slavnosti Narození Páně. 

 
Liturgické dokumenty zdůrazňují dvojí povahu adventní doby: 

"Je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, kdy oslavujeme první 
příchod Syna Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž vedeni touto 
vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova 
příchodu na konci věků. Z těchto důvodů je to doba oddaného a 
radostného očekávání." V souvislosti s těmito dvěma Kristovými 
"veřejnými" příchody na svět je v Adventu také připomínán Kristův 
osobní příchod k člověku - v posvěcující milosti, v eucharistii a při 
osobním soudu v okamžiku smrti. Setkání s Kristem předpokládá naši 
přípravu, naše obrácení: zřeknutí se všeho zlého, lítost nad svými 
hříchy a touhu po očištění. Církev nás vyzývá, abychom celou dobu 
adventní prožívali s vnitřní usebraností a touhou po Kristu . Těšíme se 
na oslavu Kristova narození, ale zároveň si uvědomujeme, že na svět 
přišel kvůli našemu hříchu. Přiměřenou odpovědí by tedy měla být 
naše kajícnost, která se navenek vyjadřuje použitím fialové liturgické 
barvy. 

Oblíbeným symbolem předvánočního 
času je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které 
se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních 
týdnů. Zelený věnec je symbolem života a 
společenství, je znamením naděje na vítězství 
Boží lásky. Rozlévající se světlo symbolizuje 
přicházejícího Krista, který rozptýlí temnotu a 

strach ze smrti a připomíná jeho slova: "Já jsem světlo světa" (Jan 8, 
12; 9, 5), "Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve 
mne, nezůstal v temnotě" (Jan 12, 46). Tak, jak se postupně 



 
rozhořívají svíce na adventním věnci, měla by růst i naše radost a 
naděje na setkání s Kristem a náš život by měl být stále více prozářen 
světlem Boží milosti: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše 
dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích" (Mt 5, 16). 

 
Smysl adventní doby vystihuje i zvyk slavit každý den časně 

zrána zvláštní mši svatou ke cti Panny Marie, zvanou roráty. Název je 
odvozen ze vstupního mešního zpěvu (introitu) "Rosu dejte, nebesa" - 
latinsky "Rorate coeli" (Iz 45,8). Zařazením této mše svaté na časnou 
ranní hodinu se chce připomenout, že Panna Maria zasvitla lidem jako 
"Hvězda jitřní" před východem Slunce - Ježíše Krista. 
 
(zdroj krystal.op.cz/amen/1997/amen1297/a2.htm, zkráceno) 

Téma 4. neděle adventní: Ježíš Kristus - „prostředník a plnost 
celého zjevení”   

Bůh vyslovil všechno ve svém slovu 
65 „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k 

našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k 
nám skrze svého Syna“ (Žid 1,12). Kristus, Boží Syn, který se stal 
člověkem, je jedinečným, dokonalým a definitivním Slovem Otce, 
který v něm říká všechno, a nebude už jiné slovo než toto. Svatý Jan 
od Kříže po mnoha jiných to vyjadřuje skvěle v komentáři k Žid 1,12: 
„Když nám dal svého Syna, který je jeho Slovo, a On nemá jiné, řekl 
nám všechno jednou provždy v tomto jediném Slově a nemá už, co by 
říkal... protože to, co kdysi mluvil po částech k prorokům, řekl už v 
celku, když nám dal Všechno, to je svého Syna. Proto kdo by se dnes 
chtěl tázat Boha nebo si přál nějaké vidění nebo zjevení, nejen by 
jednal pošetile, ale urážel by Boha, protože by neupíral oči úplně na 
Krista a vyžadoval by něco jiného nebo nějakou novotu.“ 
 

Nebude už žádné jiné zjevení 
66 „Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva 

nikdy nepomine a nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení před 
slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista (srov. 1 Tim 6,14 a Tit 
2,13).“ Nicméně, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto; 
bude úkolem křesťanské víry postupně během staletí proniknout jeho 
celý dosah. 

 

67 Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají 
„soukromá“. Některá byla uznána církevní autoritou, avšak nepatří k 
pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ 
Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto 
zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení 
učitelského úřadu církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a 
přijímat, co je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho 
svatých pro církev. Křesťanská víra nemůže přijmout „zjevení“, která 
si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je 
Kristus. To je případ některých mimokřesťanských náboženství a také 
některých novodobých sekt, opírajících se o taková „zjevení“. 
 

(zdroj Katechismus katolické církve, www.katechismus.cz) 


