
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 
Maxmilián Maria Rajmund Kolbe ( 1894 – 1941), 14. srpna 
 
Patron: dobrovolných dárců krve, hnutí pro život, léčených z drogové  
  závislosti, novinářů, rodin, vězněných 
Atributy: časopis Rycerz, kříž, Panna Maria, vězeňský oděv s číslem 16670 
 

Rajmund Kolbe se narodil v městečku 
Zdunska Wola v Polsku. Jméno 
Maxmilián přijal při vstupu do  
františkánského řádu. Láska k Panně 
Marii ho vedla k založení mariánského 
a apoštolského hnutí „Rytířstvo 
Neposkvrněné“. Na kněze byl vysvěcen 
v Římě roku 1918 a po dosažení 
doktorátu filosofie a teologie se vrátil 
do Polska. Maxmilián si byl vědom, že 
moderní doba vyžaduje moderní 
sdělovací prostředky k šíření a 

povzbuzování víry, proto začal využívat tisk. Vydával několik 
katolických časopisů nejprve v klášteře v městě Grodno, později 
v klášteře Niepokalanów, který sám založil. Těmito časopisy 
povzbuzoval víru a bojoval proti herezím. V letech 1930 – 1936 
působil Maxmilián jako misionář v Japonsku a po návratu do Polska 
působil až do roku 1939 jako představený kláštera Niepokalanów.  

 

Po nacistické invazi v roce 1939 se klášter Niepokalanów stal 
útočištěm mnoha uprchlíků. Přechovávali zde postupně tisíce Poláků i 
Židů. Již v roce 1939 byl však Maxmilián Kolbe zatčen, po krátkém 
propuštění na svobodu opět v roce 1941 uvězněn a dopraven do 
koncentračního tábora Osvětim. Zde pak obětoval život výměnou za 
život otce rodiny Franciszka Gajowniczka, seržanta polské armády. 
Po 21 denním mučení hladem byl 14. srpna 1941 usmrcen fenolovou 
injekcí. Blahořečen byl Maxmilián Kolbe roku 1971 papežem Pavlem 
VI. a svatořečen roku 1982 papežem Janem Pavlem II. 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  Srpen 2009, Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 
Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a 
učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si 
odpočiňte!“               (Mk 6, 30-31)
              

Aktuáln ě 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST A KONCERT V CÍTOLIBECH 
KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
Duchovní správa a Obecní úřad Cítoliby zvou k poutní mši svaté 
v neděli 26. července od 16:30. Koncert souboru historických nástrojů 
Musica da Chiesa následuje od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KLUB ŽEN 
Pravidelně každou první středu v měsíce se koná Klub žen. V srpnu se 
uskuteční setkání 5. srpna 2009 od 16:00 na lounském děkanství.  
Přijďte a podělte se o své zkušenosti. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 
Duchovní správa a Obecní úřad Černčice zvou k poutní mši svaté 
v sobotu 8. srpna od 16:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY:  ve čtvrtek 3. září 2009 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČR 
Bratři a sestry uvažovali jste již o účasti na setkání se Svatým otcem 
ve Staré Boleslavi 28. září? Můžete cestovat společně s námi, pokud 
se včas přihlásíte na děkanském úřadě v Lounech. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

02.08.2009  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

06.08.2009  SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
čtvrtek  Mše svatá v 17:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

08.08.2009  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
sobota  KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE 

Mše svatá v 16:00. 
 

09.08.2009  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

15.08.2009  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
sobota  Slavná mše svatá v 08:00 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

16.08.2009  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle  Mše svatá v 08:00 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

16.08.2009 POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM ROČOVĚ 
neděle  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Mše svatá v 10:00, pobožnost k Panně Marii 
a svátostné požehnání ve 14:00. 
Poutní slavnost bude celebrovat  
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 
Slavnost doprovodí sbor Karla Chlouby z Ročova. 
Autobus z Loun bude přistaven u Žatecké brány v 08:45. 
Odjezd v 09:00, zastávky Tyršovo nám., Na Foukalce, 
Domov seniorů. Návrat z Dolního Ročova po 12 hodině. 

 

23.08.2009  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
 

30.08.2008  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše 

k Duchu svatému za naše děti a mládež 
začínající nový školní rok. 

Učící se církev 
 

Téma: Nanebevzetí Panny Marie 
 

966 „Když  neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli 
poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i 
duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho 
tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů a 
vítězi nad hříchem a smrtí.“ Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí 
na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů ... 
 

969 „Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále od okamžiku 
souhlasu, který s vírou vyjádřila při zvěstování a bez váhání zachovala 
pod křížem, až do věčného dovršení spásy všech vyvolených. Když 
byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale nadále nám 
získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami… 
Proto je blahoslavená Panna vzývána 
 v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, 
ochránkyně a prostřednice.“ 
 

971 „Budou mě blahoslavit všechna 
pokolení“ (Lk 1,48). „Úcta církve ke 
svaté Panně je niterný prvek 
křesťanského kultu.“ „Marii … církev 
právem uctívá zvláštní úctou … Už od 
nejstarších dob je blahoslavená Panna 
uctívána pod názvem Bohorodička a 
věřící se v modlitbách utíkají pod její 
ochranu ve všech nebezpečích a 
potřebách … Tato úcta … je sice zcela 
jedinečná, ale podstatně se liší od úcty 
klanění, která se vzdává vtělenému 
Slovu stejně jako Otci i Duchu svatému, a velmi ji podporuje“; 
nachází svůj výraz v liturgických svátcích, zasvěcených Matce Boží, a 
v mariánské modlitbě svatého růžence, „souhrnu celého evangelia“. 
 

(zdroj Katechismus katolické církve, www.katechismus.cz) 


