
 
 Mariánský sloup 

Jaroslav Havrlant 
 Květen je dobou májových pobožností, mariánských litanií 
zakončených požehnáním Nejsvětější svátostí. Jsou plodem italského 
baroka, v Čechách se objevují až po polovině 19. století. V Lounech se první 
májová pobožnost slavila roku 1897. Za první republiky se oltář vyzdobil 
žárovkami, bílými a modrými plátny, před něž se postavila socha lurdské 
Panny Marie. Roku 1934 ji nahradila větší Madona vyřezaná Janem 
Hubáčkem z Pelhřimova.  
 Mariánský sloup na náměstí je mnohem starší než májové 
pobožnosti. Roku 1673 jej zhotovil pražský sochař Jan Jiří Bendl. Jeho dílo 
můžeme obdivovat hlavně v Praze, např. v klementinském kostele 
sv. Salvátora a Týnském chrámu. Jeho lounská Panna Maria jako 
Immaculata – Neposkvrněná (šlape po draku, symbolu hříchu) je obdobou 
sochy ze sloupu na Staroměstském náměstí, kterou Bendl zhotovil o 21 let 
dříve. Lounský sloup měl původně stát někde za Pražskou branou, ale již 
roku 1714 jej nalézáme na náměstí. Tehdy v době moru se u něj sloužily mše 
svaté, aby se snížila možnost nákazy v kostele. Na podstavci sloupu je znak 
jakéhosi měšťana a nad ním latinský nápis: Matko Boží, buď ochránkyní 
svých Loun. Roku 1854, na paměť sňatku císaře Františka Josefa I. 
s princeznou Sissi (Alžbětou Bavorskou), byly u sloupu zasazeny 2 kaštany.  
 Jak známo, staroměstský sloup byl po vzniku republiky stržen, 
třebaže k soše Immaculaty se na sousedním pomníku obracela plastika Jana 
Husa, velkého mariánského ctitele. Lounský sloup mohl mít podobný osud. 
Roku 1930 město chystalo nové vydláždění náměstí (levice původně 
prosazovala tehdy módní asfalt). Kaštany u sloupu byly 
poraženy a přikročilo se k opravě schodů. Když byly 
základy sloupu obnaženy, rozhodla se socialistická 
městská rada tuto katolickou památku z náměstí 
odstranit a přemístit ji do parčíku u Matky Boží. 
Odvolávala se na estetické důvody, neboť vedle sochy 
byly nedávno zbudované podzemní veřejné záchodky. 
Zastupitelstvo toto odstranění dvakrát schválilo i přes 
nesouhlas děkanského úřadu, konzistoře a památkového 
úřadu. Nakonec zasáhl okresní úřad, který rozhodnutí 
města zrušil. Roku 1931 mohla být tedy socha nově 
pozlacena, zamýšlené železné zábradlí však již 
postaveno nebylo. Od té doby ke sloupu nevede pět 
schodů, ale sedm. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Svěřený poklad chraň mocí Ducha Svatého, který v nás přebývá.“ 
 (2. Timoteovi 1,14) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají 
v měsíci květnu 1. 5. 2013, 8. 5. 2013 a každý čtvrtek po večerní mši svaté, 
která začíná vždy v 17:30.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 2. května 2013 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pátek 10. května 2013 od 19:00 Vás zveme do Chrámu svatého Mikuláše 
v Lounech na koncert Lenky Filipové, který se uskuteční v rámci jejího 
koncertního turné Concertino 2013 – koncerty po krásných kostelech ČR. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 12. května 2013 oslavíme Den matek, neboť svátek matek 
se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být 
oceněním jejich odvahy a oběti mateřství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 19. května 2013 se uskuteční při mši svaté v Chrámu 
sv. Mikuláše v Lounech sbírka na podporu křesťanské televize Noe. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Pátek 24. května 2013 – NOC KOSTELŮ 
V naší farnosti budou otevřeny tyto kostely: 
• Cítoliby, kostel sv. Jakuba Staršího  
• Černčice, kostel sv. Vavřince 
• Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
• Louny, chrám sv. Mikuláše 

∗∗∗∗∗∗∗



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
 1. 5. 2013  SVÁTEK SV. JOSEFA DĚLNÍKA  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
  Po mši svaté první májová pobožnost. 
  
 2. 5. 2013  1. ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. Po mši svaté májová pobožnost. 
 

 5. 5. 2013 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 

 

 8. 5. 2013 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ 
MŠE SVATÁ ZA MÍR A BLAHO NAŠÍ VLASTI 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
Po mši svaté májová pobožnost. 

 

11. 5. 2013 SOBOTA 6. VELIKONO ČNÍHO TÝDNE 
Kostel sv. Jakuba Staršího v Cítolibech – Mše svatá ve 16:00. 

 

12. 5. 2013  7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

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

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

19. 5. 2013  SLAVNOST  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

25. 5. 2013 SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

 
26. 5. 2013 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  První svaté přijímání dětí. 
 

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

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

Učící se církev 
 
Téma slavnosti Nejsvětější Trojice:  
   Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna… 
 
136. Co církev vyjadřuje vyznáním: Věřím v Ducha Svatého?  
Věřit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je třetí osoba 
Nejsvětější Trojice, že vychází z Otce i Syna a „je s Otcem i Synem zároveň 
uctíván a oslavován“. Duch Svatý byl „poslán do našich srdcí“ (Gal 4,6), 
abychom přijali nový život Božích dětí. 
 

137. Proč jsou poslání Syna a Ducha neodlučitelná? 
Syn a Duch v nedílné Trojici jsou odlišní, ale neodlučitelní. Od počátku až 
do skonání časů, když Bůh posílá svého Syna, posílá i svého Ducha, který 
nás sjednocuje s Kristem ve víře, abychom jako adoptivní děti mohli nazývat 
Boha „Otcem“ (Řím 8,15). Duch je neviditelný, ale poznáváme ho v jeho 
působení, když nám zjevuje Slovo a když 
působí v církvi. 
 

138. Jak je Duch Svatý nazýván? 
„Duch Svatý“ je vlastní jméno třetí 
osoby Nejsvětější Trojice. Ježíš ho také 
nazývá: Přímluvce (Utěšitel, Zastánce) a 
Duch pravdy. Nový zákon užívá také 
pojmenování: Duch Kristův, Duch Páně, 
Duch Boží, Duch slávy, Duch zaslíbení. 
 

145. Co Duch působí v církvi? 
Duch buduje, oživuje a posvěcuje církev: Duch lásky navrací pokřtěným 
božskou podobu, ztracenou hříchem, a v Kristu jim sděluje sám život 
Nejsvětější Trojice. Posílá věřící svědčit o pravdě Kristově a organizuje 
jejich vzájemné působení, aby všichni přinášeli „ovoce Ducha“ (Gal 5,22).  
 

146. Jak Kristus a jeho Duch působí v srdci věřících? 
Ve svátostech Kristus sděluje údům svého těla svého Ducha a Boží milost, 
která přináší ovoce nového života podle Ducha. Duch Svatý je také učitelem 
modlitby. 
 
 
(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


