
 
Povýšení svatého Kříže 

Jaroslav Havrlant 
 

 Koncem září budeme slavit slavnost svatého Václava, ale k tomuto 
národnímu patronu jsem kupodivu v Lounech nenalezl žádné výraznější 
drobné sakrální památky. Samozřejmě děkanský chrám jich má hned 
několik. Socha sv. Václava stojí na hlavním oltáři vpravo nahoře hned vedle 
sv. Barbory. Na věži vyzvání velký zvon Václav. A třetí památka? Táž 
Antonie Wernerová, o níž jsme mluvili minulý měsíc, a která zaplatila zvon 
Panny Marie Svatohorské, věnovala kostelu také vitráž. A protože to bylo 
v roce svatováclavského milénia (1929), nemohl vedle patronů jejích rodičů 
svatý Václav chybět. Nejbližší větší, samostatně stojící socha sv. Václava 
stávala od roku 1736 v Dobroměřicích na návsi nedaleko kostela. Byla 
pískovcová, natřená barvami a s kamennou ohradou. Kdy a jak zmizela, 
nevíme. V současnosti nalezneme barokní sochu sv. Václava v nedalekých 
Cítolibech před bývalou farou. 
 
 V září nás čeká také posvícení. Už minimálně od 15. století jej náš 
kostel svatého Mikuláše slaví v neděli po svátku Povýšení svatého Kříže. 
Sochařský výjev v centru hlavního oltáře, kde anděl s malými andělíčky 
zvedá velký kříž, se proto údajně vztahuje k tomuto svátku a posvícení.  
 
 S naším posvícením možná souvisel 
i jarmark. Roku 1398 získalo město privilegium 
na výroční trh, který začínal na svátek Narození 
Panny Marie (8. září) a trval celý oktáv – osm 
následujících dní. Předposlední den jarmarku byl 
tedy svátek sv. Kříže. Je docela možné, že týden 
trvající výroční trh byl ve středověku zahajován 
poutní slavností v dominikánském kostele 
(Narození?) Panny Marie (který stával na 
Pražské v místech, kde je dnes restaurace 
U Somolů) a ukončen byl posvícením ve farním 
kostele svatého Mikuláše. 
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Úvodní zamyšlení 

„V ěrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, 
naším Pánem Ježíšem Kristem.“ 

(1. Korintským 1,9) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  bude probíhat každou středu v budově 
děkanství. Rodiče mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně 
na děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 12. září 2013 od 18:30 – setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 14. září 2013 – Dny evropského dědictví 
Od 10:00 do 17:00 bude otevřen Chrám svatého Mikuláše v Lounech.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 14. září 2013 od 17:00 – Varhanní koncert v Chrámu svatého 
Mikuláše v Lounech. Vystoupí: Aleš Nosek – varhany, Blanka Nosková 
Talířová – zpěv. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 15. září 2013 v 9:00 – slavnost Výročí posvěcení Chrámu svatého 
Mikuláše v Lounech za účasti litoměřického kanovníka Martina Davídka. 
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet lounský chrámový sbor. Při 
bohoslužbě budou vloženy do oltářního kamene ostatky mučedníka svatého 
Firmina. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 22. září 2013 v 10:30 – poutní slavnost ke cti svatého Matouše. 
Duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice Vás zvou k poutní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 28. září 2013 v 10:30 – poutní slavnost ke cti svatého Václava. 
Zveme Vás k poutní mši svaté do Lipence. 

U kříže na Ročovsku (?) 
počátkem 20. století 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.  září 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.  
Mše svatá k Duchu svatému za naše děti a mládež. 

 

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

 

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

 

  5.  září  PRVNÍ  ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  8.  září  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá ve 14:00. 
 

15.  září  SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE 
– Slavná mše svatá v 9:00. 
Sbírka je určena na sociální projekty Charity. 

 

22.  září 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ    
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30. 

 

28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA    

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

29.  září 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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. 

Učící se církev 
 
Téma 22. neděle v mezidobí: Církev je viditelná i duchovní 
 
147. Co znamená výraz církev? 
Označuje lid, který Bůh svolává a shromažďuje ze všech končin země, 
aby ustanovil shromáždění těch, kteří se skrze víru a křest stávají 
Božími dětmi, údy Kristovými a chrámem Ducha Svatého. 
 
150. Jaké je poslání církve? 
Posláním církve je hlásat Boží království založené Ježíšem Kristem 
a zakládat je u všech národů. Ona sama je zde na zemi zárodkem 
a počátkem tohoto spásonosného království.  
 
151. V jakém smyslu je církve tajemství? 
Církev je tajemstvím, protože v její viditelné skutečnosti je přítomna 
a působí duchovní, božská skutečnost, kterou lze zahlédnout jen očima 
víry. 
 
152. Co znamená, že 
církev je všeobecnou 
svátostí spásy? 
Znamená to, že je 
znamením a nástro-
jem smíření a spole-
čenství celého lidstva 
s Bohem i jednoty 
celého lidského po-
kolení. 
 
153. Proč je církev Božím lidem? 
Církev je Božím lidem, protože Bůh nechtěl posvětit a spasit lidi 
osamocené, ale chtěl z nich vytvořit jediný lid, sjednocený působením 
jednoty Otce i Syna i Ducha Svatého. 
 
(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


