
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Jan z Avily (1500 – 1569), 10. května 
 
Patron: Andalusie, Španělska 
Atributy:  kněz, horlivý kazatel, mystik a spisovatel 
 

Jan z Avily se narodil roku 1500 
v Almodóvar-del-Campo v jižním 
Španělsku. Jeho otec byl židovský 
konvertita, proto Jan musel opustit 
studium práv a přes velké překážky 
vystudoval teologii. Chtěl se stát 
misionářem v Americe. Sevillský biskup 
však rozhodl jinak, a tak Jan od roku 1530 
procházel jako kazatel svou rodnou 
Andalusií. Svým srozumitelným kázáním 
získával Jan spoustu věřících. Nadšením 
pro věci Boží a citem pro slovo obrátil 
mnoho lidí. Duchovně doprovázel Jana z 
Boha a Františka Borgiáše. Pro duchovní 

rady jej navštěvovala také Terezie z Avily. Dala mu posoudit i rukopis 
svého životopisu. Ignác z Loyoly jej chtěl přijmout do mladého 
jezuitského řádu, což však bylo znemožněno zřejmě kvůli Janovu 
židovskému původu.  
 
Jan z Avily napsal mnoho spisů, mezi které se řadí 18 spisů  
o Nejsvětější Svátosti, mariánské promluvy a sbírka korespondence 
s osobnostmi jeho doby. Jan po dvacet posledních let života trpělivě 
snášel těžké onemocnění; zemřel 10. května 1569. Pohřben byl 
v jezuitském kostele v Montille na jih od Córdoby. Jan z Avily byl 
blahořečen papežem Lvem XIII. dne 12. 11. 1893, svatořečen byl 
papežem Pavlem VI. dne 31 .5. 1970. 
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Úvodní zamyšlení 
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu 
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co 
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání 
tohoto věku.“                (Matouš 28, 19-20) 

 
Aktuáln ě 

∗∗∗∗∗∗∗ 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Konají se v měsíci květnu vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek po mši 
svaté, která začíná v 17:30. První májová pobožnost - 1. května 2009. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve čtvrtek 14. května 2009 v 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KONCERT MUSICA DA CHIESA  v neděli 17. května 2009 
od 17:30 v kostele sv. Vavřince v Černčicích. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
PŘEDNÁŠKA „BENEDIKT XVI.“ Upřímně zveme každého, kdo 
se zajímá o život a dílo našeho současného papeže. Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 21. května 2009 od 18:30 na lounském děkanství. 
Přednášku povede novokněz Mgr. Pavel Frývaldský z farnosti Ostrov 
nad Ohří a Jáchymov. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VÝLET NA HRAD PRAVDU  v sobotu 23. května 2009 pořádá 
děkanství pro děti, mládež a jejich rodiče. Odjezd je vlakem (děti 
zdarma) v 09:36 z nádraží Louny město (pod veterinárním 
střediskem), návrat dle počasí: v příznivém v 18:10, v nepříznivém  
v 16:10. Přijďte ve sportovním oblečení, nezapomeňte pláštěnku, pití, 
buřty a hlavně s sebou vezměte DOBROU NÁLADU. Za děkanství 
zve P. Werner Horák. 



 
Přehled bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše 

 
26.04.2009  3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - mše svatá v 08:30 

Nedělní sbírka bude věnovaná na výdaje spojené 
s návštěvou papeže Benedikta XVI. 

 
03.05.2009  4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - mše svatá v 08:30 
 
08.05.2009 MŠE SVATÁ ZA VLAST - mše svatá v 17:30 
 
10.05.2009  5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - DEN MATEK  

- mše svatá v 08:30 
Dívčí chrámový sbor zazpívá ke cti Matky Boží a našich 
maminek. 

 
17.05.2009  6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - mše svatá v 08:30 
 
17.05.2009  6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - mše svatá ve 14:30 

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
 
21.05.2009  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

- mše svatá v 17:30 
 
24.05.2009  7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ - mše svatá v 08:30 
 

„„DDuucchh  PPáánněě  nnaappllňňuujjee  cceellýý  ssvvěětt““  
 

31.05.2009  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
- mše svatá v 08:30 
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor 
a zazní skladby: Josef Říha: Missa brevis, 
Jan Traján Turnovský: Poprosmež Ducha svatého, 
Georg F. Händel: Oratorium Mesiáš - Alleluja. 

 
31.05.2009  KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA  

Ve 14:00 v kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech. 

Učící se církev 
 

Téma 3. neděle velikonoční: 
 

Výchova svědomí – mylný úsudek 
 

Jak se vychovává mravní svědomí, aby bylo správné a pravdivé? 
Správné a pravdivé svědomí se formuje výchovou, niterným přijímáním 
Božího slova a učení církve. Je posilováno dary Ducha Svatého a pomáhají 
mu rady moudrých osob. Mravní výchovu nadto velmi podporuje modlitba a 
zpytování svědomí.  
 
Kterými normami se musí svědomí 
vždycky řídit? 
Existují tři obecná pravidla: 1) nikdy 
není dovoleno konat zlo, aby z něj 
vzešlo dobro; 2) takzvané Zlaté 
pravidlo: „Co tedy chcete, aby lidé 
dělali vám, to všechno i vy dělejte 
jim“ (Mt 7,12); 3) láska jde vždycky 
cestou respektování bližního a jeho 
svědomí, i když to neznamená 
schvalovat jako dobro, co je 
objektivně zlé. 
 
Může mravní svědomí vynášet mylné 
úsudky? 
Člověk má vždy poslouchat jistý 
úsudek vlastního svědomí, může však také činit mylné úsudky z důvodů, jež 
nejsou vždy prosty osobní viny. Člověku proto nelze přičítat zlo spáchané 
z nezaviněné nevědomosti, i když zůstává objektivně zlem. Je tedy nutné 
snažit se o očistu mravního svědomí od jeho omylů. 

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2009
Počet osob Sbírka

Černčice 43 595,00 
Domov seniorů Louny 10 0,00 
Dolní Ročov 20 427,00 
Měrunice 14 398,00 
Louny 100 1 818,00 
Opočno 14 240,00 
Vinařice 10 360,00 

Celkem 211 3 838,00 


