
 
 Lounské kapličky a kříže 

 

V poslední době se pozornost mnohých často obrací k drobným sakrálním stavbič-
kám, jako jsou kapličky, kříže, mariánské sloupy apod. Pořizují se jejich soupisy a 
fotografie, organizují se záchranné akce a sbírky na restaurování, pátrá se po jejich 
historii, hodnotí se jejich místo v kulturní krajině Čech. Podívejme se i my na tyto 
památky v naší farnosti, v Lounech a okolí. Během roku 2013 budou na této stránce 
vycházet historická ohlédnutí věnující se tomuto tématu. 

Jaroslav Havrlant 

Misijní kříž na lounském rynku 
Lidové misie jsou jakési exercicie pro celou farnost. Kněží, většinou ře-

holníci, se asi týden snaží oživit zbožnost prostřednictvím promluv a 
bohoslužeb. V Lounech takové misie proběhly mnohokrát. Např. proslulý 
Antonín Koniáš zde byl za tímto účelem hned dvakrát: roku 1741 a 1756. 
Když tu roku 1909 konali misie dva jezuité, děkanství musela hlídat policie, 
aby vandalové nerozbíjeli okna. 

Podle staré tradice se na památku lidových misií staví tzv. misijní kříž,  
u kterého se v dobách misií konají obřady. V Lounech tento kříž stával 
přímo na náměstí zhruba vedle dnešního pomníku M. Jana Husa. Byl dubový 
s malovaným plechovým křížem a vedly k němu tři schody.  

Roku 1812 se s křížem odehrála příhoda, kterou si Lounští ještě dlouho 
připomínali. Tehdy Louny měla navštívit francouzská císařovna Marie 
Luisa. Kvůli uvítacím ceremoniím si přál žatecký komisař odstranit kříž 
z místa, kde měli být seřazeni zástupci města i žateckého kraje. To se však 
nelíbilo 52 lounským ženám. Demonstrativně kříž vyzvedly na hřbitově 
u Matky Boží, kde byl uložen, a vztyčily jej na původním místě. Když pak 
císařovna kolem kříže projížděla, zbožně se přežehnala a její doprovod se 
hluboce uklonil. Ženy pak u kříže konaly pravidelné večerní modlitby. 

Roku 1833 měl být kvůli návštěvě rakouského císaře kříž znovu přesunut, 
tentokrát ke kostelu sv. Mikuláše. Ale dva měšťané prosadili jeho zachování. 
V září 1838 starý kříž nahradil 
nový podobného vzhledu. I ten 
však zchátral 22. června 1863, a 
tak jej starosta nechal z náměstí 
definitivně odstranit. Vydláždění 
původního místa a transport kříže 
ke kostelíku Matky Boží proběhly 
rychle a nenápadně, aby nemohlo 
dojít k nepokojům. Další osudy 
misijního kříže nejsou známy. 
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Úvodní zamyšlení 

„Své dílo konejte, dokud je čas, a on vám dá vaši mzdu ve svůj čas.“ 
(Sírachovec 51,30) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 2. do 14. ledna 2013 se v celostátním měřítku opět 
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Mimo farní 
sbírku dne 6. ledna lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve 
tvaru  DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo bankovním převodem na 
konto: 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777, 
konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod), 
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) 
nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci). Lze také přispět osobně 
na děkanství v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 3. ledna 2013 od 18:30 setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 5. ledna 2013 od 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Opočně můžete navštívit tříkrálový koncert a být přítomni 
požehnání tříkrálových darů. Zazní Rybova mše vánoční v podání 
Komorního dechového orchestru ZUŠ Louny. Zazpívají smíšené 
lounské a mostecké sbory. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2013 proběhne opět Týden modliteb za 
jednotu křesťanů. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
 1.1.2013  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
– Poutní mše svatá v 10:30. Prosby o Boží požehnání 
a pomoc do nového roku. 

 

 3.1.2013   NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ 
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

       – Mše svatá v 16:30. 
 

 6.1.2013  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

13.1.2013  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
Mši doprovodí lounský chrámový sbor. 

 

20.1.2013  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
– Mše svatá v 10:30. 

 

26.1.2013  SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  
– Novoroční mše svatá ve 14:00. 

 Prosby o požehnání pro obec a okolí do nového roku.  
 

27.1.2013  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

Učící se církev 

 
Slavnost Zjevení Páně 

Cesty k víře 
 

KKC 144 Poslouchat ve víře znamená svobodně se podřídit slyšenému 
slovu, protože jeho pravdivost zaručuje Bůh, který je pravda sama. Vzorem 
této poslušnosti, jak nám ji předkládá Písmo svaté, je Abrahám. Jejím 
nejdokonalejším uskutečněním je Panna Maria. 
 
KKC 150 Víra je především osobní přilnutí člověka k Bohu; a zároveň 
neodlučně je svobodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil. 
Křesťanská víra se liší od víry v nějakou lidskou osobu tím, že je osobním 
přilnutím k Bohu a souhlasem s pravdou, kterou zjevil. Je dobré a správné 
naprosto se svěřit Bohu a bezvýhradně věřit tomu, co říká. Bylo by 
lehkomyslné a klamné mít takovou víru v nějakého tvora. 
 
KKC 151 Pro křesťana je víra v Boha 
neoddělitelně spojena s vírou v toho, kterého Bůh 
poslal, „v jeho milovaného Syna“, v němž se mu 
zalíbilo (Mk 1,11) a o němž nám Bůh řekl, 
abychom ho poslouchali. Sám Pán řekl svým 
učedníkům: „Věřte v Boha, věřte i ve mne“ (Jan 
14,1). Můžeme věřit v Ježíše Krista, protože on 
sám je Bůh, Slovo, které se stalo tělem: „Boha 
nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který 
spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu“ 
(Jan 1,18). Protože „viděl Otce“ (Jan 6,46), jen on 
ho zná a může ho zjevit. 
 
KKC 152 Nelze věřit v Ježíše Krista, jestliže člověk nemá podíl na jeho 
Duchu. Právě Duch svatý zjevuje lidem, kdo je Ježíš. Vždyť „jenom pod 
vlivem Ducha svatého může někdo říci: ‘Ježíš je Pán’“ (1 Kor 12,3). „Duch 
totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. ...Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen 
Duch Boží“ (1 Kor 2,10.11). Jen Bůh úplně poznává Boha. Věříme v Ducha 
svatého, protože je Bůh.  
 
Církev nepřestává vyznávat svou víru v jediného Boha: 
Otce, Syna a Ducha svatého. 

(zdroj Katechismus katolické církve) 


