
 
Svatí, kteří nás provázejí 

Svatý Štěpán (1. století), 26. prosince 
Patron: katedrály a kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích,  
jáhnů, myslitelů, koní a kočích, kameníků, zedníků. 
Atributy:  palmová ratolest, kniha a kameny. 
 

Štěpán patřil k sedmi jáhnům, kteří byli vysvěceni apoštoly pro službu  
u stolu a péči o chudé a opuštěné vdovy. Posláním jáhnů bylo zbavit 
apoštoly břemene hmotných starostí a spolu s nimi vydávat svědectví 
evangeliu. Štěpán od počátku vynikal jako dobrý kazatel, byl "plný milosti a 
síly" a "činil mezi lidem veliké divy a znamení" (Sk 6,8). Židé se ho proto 
jako nepohodlného svědka chtěli zbavit. Křivě ho obvinili z hanobení Boha a 
odvlekli ho před židovskou radu. Zde Štěpán ve své obranné řeči shrnul 
dějiny Izraele, popsal Boží plány s izraelským národem a obžaloval Židy  
z nevěrnosti a vraždy Mesiáše. Rozzuřený dav vyhnal Štěpána za město a 
ukamenoval ho k smrti. Kamenování byl přítomen i Šavel (Saul), pozdější 
apoštol Pavel. Štěpán zemřel jako první mučedník pro víru v Krista, proto je 
nazýván prvomučedníkem.  
 

Svatý Jan Bosko (1815 - 1888), 31. ledna 
Patron: mládeže, katolických nakladatelství, novinářů, studujících, dělníků, 
učňů, učedníků, chlapců; Jan Pavel II. ho prohlásil za otce a učitele mládeže. 
Atributy:  zobrazován v klerice s chlapci; zakladatel řádu Salesiánů (SDB). 
 

Jan Bosco se narodil v Becchi v severní Itálii, ve velmi chudé rolnické 
rodině, ve dvou letech mu navíc zemřel otec. Když se po letech odříkání stal 

v roce 1841 knězem, vložil své vrozené schopnosti a 
neúnavné úsilí do budování výchovných děl pro mládež, 
do obrany ohrožené víry lidových vrstev a do 
evangelizace dalekých zemí. Sám založil první tři "větve" 
salesiánské rodiny: Společnosti sv. Františka Saleského 
(1859) - salesiány, Institut Dcer Panny Marie Pomocnice 
(1872) -salesiánky a Salesiány-spolupracovníky (1876). 
Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými lidmi dal 
salesiánům jedinečnou výchovnou metodu tzv. 

preventivní systém založený na rozumu, náboženství a laskavosti. Systém 
inspirovaný láskou zakořeněnou v živém setkání s Ježíšem Kristem, 
především v eucharistii, v neomezené důvěře v Pannu Marii, ve věrnosti 
církvi a jejímu učení. Jan Bosco zemřel v Turíně 31. ledna 1888. Blahořečen 
byl roku 1929, svatořečen byl papežem Piem XI. roku 1934. 
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Úvodní zamyšlení 
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě 
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“  
 (Jan 8, 12) 

 
Aktuáln ě 

 
Koncert k poctě Nejsvětějšího Jména Ježíš: 3. ledna 2008 v 15:00 rozezní 
chrám sv. Mikuláše sváteční koncert se zpěvy a vytrubováním. Účinkují 
flétnové soubory ZUŠ Louny pod vedením Jany Sečanské, učitelé ZUŠ 
Louny a hosté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Tříkrálová sbírka: dobročinná akce Tříkrálová sbírka se 
 v celostátním měřítku uskuteční již po deváté. Mimo farní sbírky lze přispět 
také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 8777 
nebo bankovním převodem případně poštovní poukázkou na konto: 
33001122/0800 u České spořitelny. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Setkání farní rady: ve čtvrtek 15. ledna 2009 od 18:30 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Výstava „Svatý Václav – ochránce České země“: Arcibiskupství pražské 
ve spolupráci s Národní galerií připravilo unikátní výstavu 
o životě a uctívání sv. Václava. Výstava v prostorách Anežského kláštera v 
Praze, která je organizována  v rámci Svatováclavského roku při příležitosti 
1100. výročí narození sv. Václava, byla zahájena 19. prosince 2008 a potrvá 
do 8. března 2009. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Odpovědi na Vaše zvídavé otázky: chcete-li více vysvětlit některou oblast 
naší katolické víry, můžete své otázky pokládat osobně, přes schránku v 
kostele, na děkanství nebo i přes e-mail info@farnostlouny.com. Odpovědi 
budeme následně publikovat v našem zpravodaji. 



 
Přehled bohoslužeb 
 
31.12. 2008  SV. SILVESTR  

Chrám sv. Mikuláše v Lounech: 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 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 09:00 
Slavnou bohoslužbu doprovodí zpěvy koled. 

 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
Poutní mše svatá v 10:30  

 

04.01.2009  2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30 
Bohoslužbu doprovodí Dívčí chrámový sbor. Zazní 
pásmo vánočních koled od Jiřího Laburdy. 

 

06.01.2009  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: 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, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30 
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor. 
Zazní dílo Františka Kolaříka – Pastýřská mše. 

 

18.01.2009  PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY K ŘESŤANŮ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30 

 

25.01.2009  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30 

 

01.02.2009  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU /HROMNICE 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech: mše svatá v 08:30, 
při které kněz posvětí svíce a udělí Svatoblažejské 
požehnání. Bohoslužbu doprovodí Chrámový sbor. 

Učící se církev 
 

Téma: Proč slavnost Panny Marie, Matky Boží? 
 

Tato slavnost je v západní křesťanské tradici liturgický den, který je po 
slavnosti Narození Páně osmým (Oktáv Narození Páně), a připadá tedy  
na 1. leden. Slavnost zaměřuje pozornost na jednu z teologických nauk 
církve - označení Panny Marie jako Boží rodičky. Titul, slavnostně 
vyhlášený Efeským koncilem roku 431, potvrzuje z jedné strany jednotu 
dvou přirozeností, božské a lidské, v osobě Syna Božího, a z druhé strany 
oprávněnost připisovat Panně Marii titul Theotokos – Matka Boží. Slavnost 
těsně souvisí s tajemstvím vtělení Slova, Božího Syna, a určitým způsobem 
završuje týdenní slavení vánočního tajemství. Římskokatolická církev 
1. leden také spojuje se Světovým dnem modliteb za mír.  
 

Téma neděle svátku Křtu Páně: Duch Svatý v dějinách spásy 
 

742 „Protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého 
Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče“ (Gal 4,6). 

 

743 Od počátku až do skonání časů, 
když Bůh posílá svého Syna, posílá vždycky i 
svého Ducha: jejich poslání je společné a 
neoddělitelné. 

 

744 Duch svatý v plnosti času vykoná  
v Marii všechny přípravy na Kristův příchod    
k Božímu lidu. Působením Ducha svatého v ní 
dává Otec světu Emmanuele, „Bůh s námi“  
(Mt 1,23). 

 

745 Boží Syn je posvěcen na Krista 
[Mesiáše] pomazáním Ducha svatého při 
vtělení. 

 

746 Pro svou smrt a své vzkříšení je Ježíš ustanoven „Pánem a 
Mesiášem“ ve slávě (Sk 2,36). Ze své plnosti vylévá Ducha svatého na 
apoštoly a na církev. 

 

747 Duch svatý, kterého Kristus, hlava, vylévá do svých údů, 
buduje, oživuje a posvěcuje církev, která je svátostí společenství Nejsvětější 
Trojice a lidí. 
 


