
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Ignác Antiochijský ( kolem roku 35 – 107), 17. října 
 
Patron: církví v severní Africe a východním Středomoří; biskup a mučedník 
Atributy: lvi, řetězy 

Ignác byl po apoštolu Petrovi a 
svatém Evodiovi třetím biskupem v 
Antiochii. Biskupský úřad vykonával po 40 
let. Je pravděpodobné, že byl učedníkem 
apoštolů Petra a Jana. V Antiochii nebylo 
jeho postavení snadné, byli tam křesťané, 
kteří vyšli z řad pohanů, a další křesťané, 
kteří vyšli ze židovského prostředí a 
dodržovali starozákonní předpisy; musel se 
také zabývat gnostiky, kteří sem po pádu 
Jeruzaléma zanesli své bludařské učení.  
Za císaře Domitiana byli navíc křesťané 
tvrdě pronásledováni. Po císařově úkladném 
zavraždění nastal sice na krátkou dobu klid, 
ale za císaře Traiana byla v jednotlivých 
asijských provinciích znovu uplatňována 
opatření proti křesťanům. Ignác byl udán; 

zatčen, spoután a pod dozorem deseti vojáků poslán na lodi do Říma, kde 
měl být odsouzen. 

 
Lod' plula přes maloasijské přístavy a všude lidé Ignáce vítali a 

prokazovali mu láskyplné pocty. Cestou napsal Ignác sedm dopisů: 
Efesanům, Magnesijským, Tralským, Římanům, Filadelfanům, Smyrňanům 
a Polykarpovi. Zrcadlí se v nich jeho touha po mučednictví a život církve na 
počátku 2. století. Varuje před gnostickými bludy, vybízí k zachování 
jednoty pod vedením biskupů, o církvi jako první používá označení 
„katolická“ a římskou církevní obec označuje jako „předsedkyni sboru 
lásky“. Sedm listů Ignácových je zároveň dojímavým svědectvím o jeho 
vnitřním životě, o víře, naději, lásce, také však o úzkosti, aby neselhal a 
zůstal stále pevný. Po příjezdu do Říma byl Ignác odsouzen ke kruté smrti: 
v Koloseu byl předhozen šelmám. Před smrtí ještě zvolal památná slova: 
„Jsem pšenicí Kristovou, zuby dravých zvířat mě rozemelou, abych byl 
shledán chlebem čistým...“ 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  Říjen 2009, Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“  (Lukáš 11, 28)
          

 
Aktuáln ě 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY:  ve čtvrtek 1. října 2009 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KLUB ŽEN: koná se pravidelně každou první středu v měsíci. 
V říjnu se uskuteční setkání 7. října 2009 od 16:30 na lounském 
děkanství.  Přijďte a podělte se o své zkušenosti. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VII. PREMIÉROVÝ AUTORSKÝ KONCERT:  v sobotu 10. října 
2009 od 16:00 se v chrámu sv. Mikuláše opět představí soubory fléten 
ZUŠ pod vedením paní Jany Sečanské. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
HODINY NÁBOŽENSTVÍ: každou středu na děkanství v Lounech. 
Mladší žáky vyučuje od 14:30 Mgr. Macháčková. 
Starší žáky vyučuje  od 15:30 Mgr. Pletichová. 
Bylo by dobře, aby rodiče, kmotři a kmotry více dbali, aby děti 
pravidelně docházely na výuku náboženství.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO ZPRAVODAJE:  své otázky a náměty 
můžete stále předávat osobně, přes schránku v kostele, na děkanství 
nebo přes e-mail info@farnostlouny.com. Vítáme také krátké články o 
událostech v naší farnosti. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
UPOZORNĚNÍ NA UNIKÁTNÍ MEDAILE:  vydané u příležitosti 
návštěvy Svatého otce v ČR. Podrobnosti www.medaile-vaclav.cz. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 
Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové a 
modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou 
se sejdeme ke společné modlitbě růžence: v úterý,  
ve čtvrtek a v pátek od 17:00 a v neděli od 08:00. 
 

04.10.2009  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

11.10.2009  UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 
  Mše svatá v 09:00 v chrámu sv. Mikuláše. 

Slavnost bude celebrovat litoměřický biskup  
Mons. Jan Baxant. 

Svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdařuje 
zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a 
bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.  
 

18.10.2009  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
  Uskuteční se sbírka na MISIE. 
 

25.10.2009  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

28.10.2009 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY 
Mše svatá v 08:00 v chrámu sv. Mikuláše 
STÁTNÍ SVÁTEK 

 

31.10.2009 TE DEUM na poděkování Bohu, dárcům a 
dělníkům za opravu kostela sv. Kateřiny v Oboře, 
které bude v 16:00. Následuje koncert duchovní hudby. 
Vystoupí koncertní pěvkyně Jana Heryánová-Ryklová. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
25.10.2009 NEZAPOMEŇTE - ZMĚNA ČASU! 

Nutno včas posunout malou ručičku o hodiny zpět. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Učící se církev 
 

Téma 28. neděle v mezidobí: Písmo svaté 
 

KKC 102 
Bůh ve všech slovech Písma svatého nevyslovuje nic jiného než jen 
jedno Slovo, své jediné Slovo, v němž se sděluje naprosto celý. 
„Uv ědomte si, že je to jedno a totéž Slovo, které se rozprostírá po 
celém Písmu svatém, a že je to totéž Slovo, které zaznívá v ústech 
všech svatých spisovatelů; to Slovo, které, poněvadž bylo na počátku 
Bůh u Boha, nemá zapotřebí slabik, protože nepodléhá času.“ 
 

KKC 105 
Bůh je autorem Písma svatého. „Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě 
svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha 
svatého. Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry 
všechny knihy jak Starého, tak Nového zákona se všemi jejich částmi 
za posvátné a kanonické, protože jejich původcem je Bůh, neboť byly 
sepsány z vnuknutí Ducha svatého, a jako takové byly církvi 
předány.“ 
 

KKC 106 
Bůh inspiroval lidské autory posvátných 
knih. „K sepsání posvátných knih si však 
Bůh vybral lidi a použil jich s jejich 
schopnostmi a silami, působil v nich a 
skrze ně, aby jako praví autoři zapsali 
všechno to a pouze to, co on chtěl.“ 
 

KKC 110 
Abychom pochopili záměr svatopisců, je 
nutno brát v úvahu poměry v jejich době i jejich kulturu, „literární 
druhy“ tehdy užívané, způsob chápání, vyjadřování a vyprávění 
obvyklý v jejich době. „Jinak totiž podávají a vyjadřují pravdu texty 
v různém smyslu historické, jinak texty prorocké nebo básnické, ještě 
jinak další druhy slovního projevu.“ 
 
(zdroj Katechismus katolické církve, www.katechismus.cz) 


