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Po loňském cyklu křížků, soch a kapliček se letos vydejme do jiného 
oboru regionálních církevních dějin. Z Loun a okolí pochází nebo zde půso-
bila řada zajímavých osobností, které významně zasáhly do historie. 
 

Mikuláš z Loun († 1371) 
Když se řekne Mikuláš, první, kdo nás napadne, je ctihodná postava 

muže s bílými vousy, mitrou na hlavě a berlou v ruce – sv. Mikuláš, patron 
města Loun. Ale historie zná mnoho Mikulášů (astronom Koperník, filosof 
Machiavelli, houslista Paganini nebo legendami ověnčený sv. Mikuláš 
Tolentinský). Málokdo asi ví, že naše město se také může pochlubit osob-
ností evropského významu, která nosila jméno podle biskupa z Myry. Bylo 
to právě v době největší slávy českého království, za panování Karla IV. 
Tehdy byl sv. Mikuláš v Lounech tak oblíben, že se stal patronem zdejšího 
kostela a byly roky, kdy až polovina členů městské rady nosila jeho jméno. 

Snad se mladý Mikuláš v Lounech 
doslechl o svatém životě zmíněného ital-
ského augustiniána, Mikuláše Tolentin-
ského, neboť se rozhodl vstoupit do 
stejného řádu. Nevybral si tedy klášter 
dominikánský, který se mu první 
v Lounech nabízel, ale šel do Prahy ke 
kostelu sv. Tomáše na Malé Straně 
(ročovský klášter augustiniánů ještě 
nestál). Nadaný „Louňák“ se dostal až na 
pařížskou Sorbonnu, kde získal mistrovský titul. Po návratu do Prahy učil na 
zdejší řádové škole a roku 1340 byl zvolen provinciálem česko-bavorské 
řádové provincie, která tehdy zahrnovala i Rakousko, Polsko a Prusko. Jako 
provinciál se podílel na založení mnoha nových klášterů (např. v Litomyšli, 
Brně, Vratislavi, Krakově) a při jejich vizitaci se dostal až do východního 
Pruska. Stal se jedním z prvních profesorů teologie na právě založené 
Karlově univerzitě a byl vyhledávaným kazatelem. Dochovaly se jeho 
promluvy při povýšení Arnošta z Pardubic na arcibiskupa a při korunovaci 
Karla IV. Tento král ho pak nejednou nazývá svým milým kaplanem, rád-
cem a důvěrníkem. Zachoval se též Mikulášův teologický traktát o dětství 
Ježíše Krista – mystická exegeze prvních kapitol Lukášova evangelia. 

Posledních devět let svého života prožil Mikuláš v Řezně, kde byl usta-
noven světícím biskupem. Zemřel 26. března 1371 a pohřben byl 
v řezenském augustiniánském kostele sv. Salvátora. 
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Úvodní zamyšlení 

„Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ 
          (Židům 13,8) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 1. do 14. ledna 2014 se v celostátním měřítku opět 
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Mimo farní 
sbírku dne 5. 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 2. ledna 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 31. ledna až 2. února 2014 pořádá Kongregace Dcer 
Božské Lásky v Jiřetíně pod Jedlovou duchovní obnovu pro děvčata 
od 14 do 18 let. Tématem „Ježíšovo nové přikázání (vztahy)“ provází 
ústecký arciděkan Miroslav Šimáček. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2014 proběhne opět Týden modliteb za 
jednotu křesťanů. Mottem Týdne modliteb je věta apoštola Pavla: 
„Je snad Kristus rozdělen?“. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.1.2014  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. 

 

  2.1.2014   PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

       – Mše svatá v 16:30. 
 

  5.1.2014  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ  
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů. 
 

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

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

  6.1.2014  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
 

12.1.2014  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

 

19.1.2014  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. 
 

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

25.1.2014  SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  
– Novoroční mše svatá ve 14:00. 

 

26.1.2014  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 

O modlitbě, díl I. 
 
KKKC 534. Co je to modlitba?  
Modlitba je povznesení duše k Bohu nebo prosba k Bohu o dobra 
shodná s jeho vůlí. Je vždy darem Boha, který přichází, aby se setkal 
s člověkem. Křesťanská modlitba je osobním a živým vztahem Božích 
dětí k jejich nekonečně dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu 
a k Duchu Svatému, který přebývá v jejich srdcích. 
 
KKKC 535. Proč je povolání k modlitbě všeobecné? 
Protože Bůh jako první vyvolává skrze stvoření každé bytí z ničeho 
a člověk je i po pádu nadále schopen poznávat svého Stvořitele 
a uchovává si touhu po tom, který ho povolal k existenci. Všechna 
náboženství a zvláště celé dějiny spásy dosvědčují tuto touhu člověka 
po Bohu, ale Bůh jako první neustále přitahuje každou osobu 
k tajemnému setkání v modlitbě. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Co je to modlitba stručně: 
• Modlitba je povznesení našeho ducha k Bohu. 
• Spoluprodlévání člověka a Boha. 
• Modlitba je touha být Bohu co nejblíže. 
• Modlitba je úkon srdce. 
• Modlitba je prostou dobou věnovanou Bohu. 
• Modlitba je dýchání duše,  
      je důležitá pro život duše.  
 

Modlitba je tím vším  
a ještě něčím mnohem větším. 
 
 
 
(Zdroje:  Kompendium Katechismu katolické církve, www.wikigallery.org, 
  http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/modlitba.doc) 

Modlící se sv. František z Assisi 
Francisco de Zurbarán 


