
 
Patroni naší diecéze 

Spolupatron – Viktorín Ptujský († 303) 
 

 Sv. Viktorín byl biskupem ve městě Ptuj 
(Poetovio) v dnešním Slovinsku. Město Ptuj se 
tehdy rozvinulo v jedno z nejbohatších římských 
provinčních měst. Do města se brzy rozšířilo také 
rané křesťanství a již ve 3. století zde bylo 
ustanoveno biskupství. Podle sv. Jeronýma byl 
biskup Viktorín autorem mnoha komentářů 
k různým knihám Starého a Nového zákona, 
z nichž se však dochoval úplný jen jeden – 
komentář ke Zjevení svatého Jana. Dále se 
dochovaly zlomky komentáře ke knize Genesis. 
Komentáře jsou zachovány v latinském jazyce.  
 Údaje o životě sv. Viktorína jsou velmi 

skromné. Patrně pocházel z Řecka a dosáhl vysokého vzdělání. Zemřel 
pravděpodobně roku 303 při pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána, 
které bylo sice poslední, ale velice krvavé. Připomínka jeho mučednické 
smrti byla přesunuta z původního 2. listopadu na 3. listopad. 
 Do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích byly ostatky sv. Viktorína 
darovány druhým litoměřickým biskupem Jaroslavem Františkem Ignácem 
hrabětem Šternberkem (1643–1709) roku 1692. Ostatky jsou v současnosti 
uloženy na oltáři Panny Marie Radostné ve zlacené vyřezávané schránce. 
Nad schránkou je zavěšený oválný obraz sv. Viktorína od malíře Kryštofa 
Tietze. Antependium představuje umučení sv. Viktorína. 
 Mons. Pavel Posád, bývalý 19. litoměřický biskup, byl po svém odvo-
lání v roce 2008 ustanoven nejen pomocným biskupem českobudějovickým, 
ale také titulárním biskupem ptujským. Město Ptuj je tak s námi spjato nejen 
historicky přes sv. Viktorína, Nitranské knížectví a jeho knížete Pribinu, vě-
rozvěsty Cyrila a Metoděje, krále Přemysla Otakara II ale i přes naše 
nejmladší dějiny. 
 
 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor%C3%ADn_z_Ptuje,  
http://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/1361-viktorin-ptujski-umrl-ok-303, 
http://www.dltm.cz/katedrala-sv-stepana-v-litomericich, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3
%A1na_%28Litom%C4%9B%C5%99ice%29, 
http://www.biskup-pavel.net/index.php?text=108-starobyle-slovinske-mesto-ptuj-a-znak-
biskupa-pavla.
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Úvodní zamyšlení 

„On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává 
moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.“ 

(Daniel 2,21) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro děti 
a mládež v budově děkanství. Dospělí zájemci o křest se připravují 
individuálně po dohodě s knězem. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 1. listopadu 2014 od 14:30 – Pobožnost za všechny věrné 
zemřelé na hlavním hřbitově v Lounech u zrestaurovaného centrálního 
kříže. Pobožnost doprovodí zpěvem chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 9. listopadu 2014 po mši svaté – Farní den lounské farnosti. 
Všichni křesťané jsou zváni k pohoštění. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 9. listopadu 2014 od 15:00 – Slavnostní varhanní koncert 
v chrámu sv. Mikuláše v Lounech na poděkování Bohu.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Čtvrtek 13. listopadu 2014 od 18:30 – Setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 22. listopadu 2014 – Zveme Vás k poutní slavnosti v kostele 
sv. Kateřiny v Oboře. Mše svatá začíná v 16:00. Možnost dopravy 
z Loun je autobusem MHD č. 2, zastávka Sokolovna v 15:04, příjezd 
do Obory v 15:25; odjezd z Obory linkou č. 1 v 18:10. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 23. listopadu 2014 – při nedělní mši svaté se uskuteční sbírka 
na pojištění církevních objektů v naší diecézi.  

∗∗∗∗∗∗∗ 



 

Modlící se sv. Petr 
Francisco Goya 

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 

  1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

  2. 11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY V ĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  6. 11.  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:30. 
  Mše svatá za účasti kněží lounského vikariátu. 
 

  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  V 17:30 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním   
  hřbitově; následuje mše svatá. 
 

  9. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Farní den 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Slavnostní mše za doprovodu chrámového sboru. 
 

 12. 11. STŘEDA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 11:00. 
  Mše svatá za účasti Svatoštěpánské kapituly a jejího probošta  
  Preláta J. M. Jiřího Hladíka O.Cr. 
 

 16. 11.  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

 22. 11. POUTNÍ SLAVNOST  
  KOSTEL SV. KATEŘINY V OBOŘE – Mše svatá v 16:00. 
 

 23. 11. SLAVNOST KRISTA KRÁLE 
  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. 
 

 29. 11. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 
  SV. STANISLAVA V M ĚRUNICÍCH – Mše svatá v 14:00. 
 

 30. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Žehnání adventních věnců, které si přinesete. 

O modlitbě, díl XI. 
 

Střelné modlitby 
(úryvky z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka) 

 
Jsou to krátká zvolání, někdy nahlas, někdy tiše vyslovená, jindy 
jenom v duchu procítěná. Mají velkou výhodu, že zapadnou přímo do 
životních okolností. Proto bývají daleko upřímnější než dlouhé, 
strojené modlitby. Protože jsou tak krátké, nemusíme bojovat 
s roztržitostí a únavou. „Kratičká modlitba je velký poklad,“ 
říkali Otcové. 
 
Příklady takových střelných modliteb najdeme v modlitebních 
knížkách, protože církev dávala často odpustky za střelné modlitby. 
Tak např. povzbuzení: „Všechno pro tebe, nejsvětější srdce Ježíšovo!“ 
se hodí na počátku dne a každé práce. Vyznání „Pán můj a Bůh můj!“ 
se doporučuje při pohledu na pozdviženou hostii při pozdvihování. 
 
Staří mniši užívali nejraději veršů z žalmů. Uměli je většinou zpaměti. 
Jeden z nich se stal pověstným. Před každou prací, cestou, 
rozhodnutím se mniši pokřižovali a řekli verš žalmu 69,2: „Pane, 
pospěš mi na pomoc!“ Dodnes tak začínají v liturgii hodinky breviáře. 
 
Krátká střelná modlitba, která se často 
opakuje, proniká tajemným psycholo-
gickým procesem do naší mentality, 
stává se jakoby součástí našeho já, 
přetváří nás, dává směr našemu životu. 
Prázdná hesla a reklamy, často opako-
vané, dovedou člověka ochudit a často 
i přivést o klidnou rozvahu. Vniká-li 
k nám stejným psychologickým postu-
pem opravdová nadpřirozená pravda, ta 
náš vnitřní život obohatí a rozvine. Ta-
ková krátká modlitbička se pak opravdu 
stane velkým pokladem. 


