
Svatí, kte�í nás provázejí 

Svatý Jan od K�íže (1542 – 1591), 14. prosinec 
Patron: mystik�, špan�lských básník�, kontemplativního života, 
 spoluzakladatel �ádu bosých karmelitán� (OCD). 
Atributy: od�v karmelitán�, kniha, pero, k�íž; u�itel církve. 

Jan od K�íže, p�vodním jménem Juan de 
Yepes se narodil v chudé zbožné rodin� ve 
Fontiveros v Kastílii. Ve dvou letech mu zem�el 
otec. Matka, Jan a dva sourozenci se p�est�hovali 
za lepší prací do Mediny del Campo. Už od 
d�tství se u n�ho projevovala láska k chudým a 
nemocným, o které pozd�ji pe�oval jako 
ošet�ovatel v nemocnici. Velice také toužil po 
v�d�ní, a tak p�i práci v nemocnici navíc 
absolvoval st�edoškolská studia v jezuitské škole. 
V 21 letech vstoupil ke karmelitán�m v Medin�

del Campo a na slavné univerzit� v Salamance studoval teologii. Tehdejší 
uvoln�ný �eholní život ho však zklamal, a proto uvažoval o p�estupu do �ádu 
kartuzián�. V té dob� se setkal s Terezií od Ježíše, která ho získala pro svou 
reformu v mužské v�tvi �ádu. Jan byl velmi dobrým organizátorem a brzy se 
o n�m rozší�ily zprávy a za�ali p�icházet noví žáci. V letech 1567 – 1577 
založil spolu s Terezií další reformované karmelitánské kláštery. 

Postupn� však za�aly nar�stat spory mezi bosými a ostatními 
"nereformovanými" karmelitány, které vyústily v roce 1577 až v Janovo 
tajné uv�zn�ní v Toledu. Zde prožíval Jan hluboké a bolestné duchovní 
o�iš�ování; zde za�al jeho hluboký mystický život i literární �innost. Ve 
v�zení napsal své nejkrásn�jší mystické básn�: Výstup na horu Karmel - osm 
písní lí�ících blaho duše sjednocující se s Bohem, Temnou noc - popis cesty 
ke kontemplativní modlitb� p�es noc smysl� a noc ducha, a Duchovní píse�, 
která vychází ze starozákonní Písn� písní. Po více než osmi m�sících se 
Janovi nakonec poda�ilo utéci. Odp�rci reformy však proti n�mu dále brojili, 
až se jim poda�ilo zbavit ho všech hodností v �ádu. Byl poslán jako prostý 
mnich do odlehlého kláštera. V roce 1591 Jan vážn� onemocn�l, a byl proto 
p�emíst�n do kláštera v Ubed�, kde tém�� bez pomoci zem�el. Blaho�e�en 
byl Jan od K�íže roku 1675 papežem Klementem X. a svato�e�en roku 1726 
papežem Benediktem XIII. 
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Úvodní zamyšlení 
„Ti, kdo skládají nad�ji v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se 

jak orlové, b�ží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Izajáš 40, 31) 

Aktuáln�

UPOZORN�NÍ NA ZM�NU �ASU BOHOSLUŽEB: v období od 
1.11. do 1.3. za�ínají ve�erní bohoslužby o 1 hodinu d�íve, v 16:30.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

KLUB ŽEN: koná se pravideln� každou první st�edu v m�síci. 
V prosinci se uskute�ní setkání 2. prosince 2009 od 16:30 na 
lounském d�kanství.  P�ij�te a pod�lte se o své zkušenosti. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

SETKÁNÍ FARNÍ RADY: ve �tvrtek 3. prosince 2009 od 18:30. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, patrona lounského 
chrámu, budeme slavit  v ned�li 6. prosince od 9:00 za p�ítomnosti  
emeritního biskupa litom��ického Mons. ThDr. Josefa Koukla. Poutní 
bohoslužbu bude doprovázet Dív�í chrámový sbor. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

UPOZORN�NÍ VŠEM D�TEM: v ned�li 6. prosince 2009 po mši 
svaté p�ijde Mikuláš. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

P�ÍPRAVA CHRÁMU SV. MIKULÁŠE NA VÁNOCE: zveme 
všechny zdatné farníky na ned�li 20. prosince odpoledne. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

VÁNO�NÍ KONCERT: v chrámu sv. Mikuláše v Lounech se 
uskute�ní na sv. Št�pána v sobotu 26. prosince 2009 od 15:30  
koncert „Váno�ní roztomilosti“. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗



P�ehled adventních bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše

29.11.2009  1. NED�LE ADVENTNÍ 
mše svatá v 8:30, sv�cení adventních v�nc�, roráty

06.12.2009 2. NED�LE ADVENTNÍ 
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE 
mše svatá v 9:00 
Poutní slavnost za p�ítomnosti emeritního biskupa 
Mons. ThDr. Josefa Koukla. Zpívá Dív�í chrámový sbor. 

08.12.2009 Slavnost Panny Marie Immaculaty 
  mše svatá v 16:30 

13.12.2009  3. NED�LE ADVENTNÍ 
mše svatá v 8:30, roráty

20.12.2009  4. NED�LE ADVENTNÍ 
mše svatá v 8:30, roráty

24.12.2009  ŠT�DRÝ DEN 
  mše svatá v 8:00, roráty

P�ehled váno�ních bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše

24.12.2009  VÁNO�NÍ VIGILIE, mše svatá ve 20:30 

25.12.2009  BOŽÍ HOD VÁNO�NÍ, mše svatá v 08:30 
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor a zazní 
dílo Františka Kola�íka – Pastý�ská mše. 

26.12.2009  SV. ŠT�PÁNA, mše svatá v 08:30 
Lidové koledy

27.12.2009  SVÁTEK SVATÉ RODINY, mše svatá v 08:30 
Liturgie obnovy manželského slibu. 
Bohoslužbu bude doprovázet sbor Musica Optica.

31.12.2009  SV. SILVESTR, mše svatá v 16:30 
Slavnou bohoslužbu doprovodí Chrámový sbor. Zazní dílo 

J.J.Ryby �eská mše váno�ní „Hej Mist�e“. 

01.01.2010  SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
mše svatá v 09:00 
Slavnou bohoslužbu doprovodí zp�vy koled. 

03.01.2010  NEJSV�T�JŠÍ JMÉNO JEŽÍŠ 
mše svatá v 08:30

P�ehled váno�ních bohoslužeb v našem farním obvodu 

Kostel sv. Jakuba Staršího v Cítolibech 24.12.2009 v 15:00 
 První váno�ní bohoslužba pro d�ti a jejich rodi�e. 

Kostel sv. Vav�ince v �ern�icích   24.12.2009 v 16:00 
 Zp�vy váno�ních koled s váno�ním vytrubováním. 

Kostel sv. Matouše v Dobrom��icích  24.12.2009 v 22:30 
 Zp�vy váno�ních koled, k vid�ní nov� odkryté fresky. 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ro�ov�  
Váno�ní bohoslužba   24.12.2009 v 23:00  

  Zazpívá Ro�ovský p�vecký sbor.

Poutní mše svatá   01.01.2010 v 10:30 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opo�n�
      25.12.2009 v 10:30 
      31.12.2009 v 10:00

Kostel sv. Václava v Lipenci   26.12.2009 v 10:30  

Kostel sv. Stanislava v M�runicích  26.12.2009 v 14:00 

Kostel sv. Markéty v Krou�ové  27.12.2009 v 14:00



U�ící se církev 

Téma 2. ned�le adventní: Lukášovo evangelium (Lk 3, 1–6) 

"V patnáctém roce vlády císa�e Tiberia, když Pontius 
Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, 

jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a 
Lyzanias v Abilén�, za nejvyššího kn�ze Annáše a 

Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu 
Zachariášovu, na poušti. I za�al procházet celé okolí 
Jordánu a kázal: „�i�te pokání a dejte se pok�tít na 

odpušt�ní h�ích�,“ jak je psáno v knize slov proroka 
Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: P�ipravte cestu 

Pán�, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude 
zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je k�ivé, bude p�ímé, hrbolaté 
cesty budou rovné; a každý tvor uz�í spasení Boží.‘ "

Svatý Lukáš je autorem t�etího evangelia a Skutk� apoštol�. Evangelium 
sepsal kolem roku 80. P�i psaní tohoto evangelia byl jednak ovlivn�n svatým 
Pavlem, jednak patrn� znal Markovo evangelium a výroky Ježíšovy. To vše 
se v jeho evangeliu, které je �azeno mezi tzv. synoptické, objevuje. P�i �etb�
tohoto evangelia zaujme �tená�e na první poslech vyt�íbená �e�tina, kterou je 
napsáno (stejn� jako Skutky). Stylisticky je toto evangelium nejlepší ze 
všech �ty�. Dále si Lukáš všímá více než ostatní evangelisté postavení žen a 
zvlášt� Panny Marie, všímá si i p�íb�h� z Ježíšova d�tství. Lukášovo 
evangelium je v úvodu v�nováno vznešenému Theofilovi a dále je zde také 
uveden d�vod sepsání díla (objevuje se už pouze v Janov� evangeliu na 
konci), což byla zvyklost z helénistické literatury. Lukáš ve svém evangeliu 
jako jediný popisuje cestu do Emaus, což je jeden z nejkrásn�jších p�íb�h�
Nového zákona. Jeho evangelium je p�vodn� ur�eno �eckému a syrskému 
obyvatelstvu. P�edevším se jedná o oblasti, kde misijn� p�sobil svatý Pavel. 
Evangelium má také jako jediné pokra�ování ve Skutcích apoštol�. Skutky 
byly sepsány kolem roku 80 a jsou op�t v�novány Theofilovi. Tato kniha 
pojednává o p�sobení prvních k�es�an� a k�es�anských obcí, o 
prvopo�átcích ší�ení radostné zv�sti. Lukášovy knihy jsou d�ležitým 
pramenem pro ur�ování �asové posloupnosti událostí ze života Ježíše Krista 
a prvních apoštol�, protože si Lukáš ve svém velice precizn� zpracovaném 
díle neopomn�l všímat i sv�tových událostí.  

(zdroj web stránky kapky.eu, P. Jan Lisowski)

Téma Svátku Svaté rodiny: Povinnosti rodi�� k d�tem  

2221 Plodnost manželské lásky se neomezuje pouze na plození d�tí, ale má 
se vztahovat i na jejich mravní výchovu a duchovní formaci. Výchova rodi�i
„je tak d�ležitá, že se dá obtížn� nahradit, když chybí“. Právo a povinnost 
vychovávat je pro rodi�e prvo�adé a nezcizitelné. 

2222 Rodi�e se mají dívat na své d�ti jako na d�ti Boží a respektovat je jako 
lidské osoby. Své d�ti vychovávají k dodržování Božího zákona tím, že jsou 
sami poslušni v�le nebeského Otce. 

2223 Rodi�e jsou první, kdo mají odpov�dnost za výchovu svých d�tí. Tuto 
odpov�dnost dosv�d�ují p�edevším vytvo�ením domova, v n�mž je b�žná 
n�ha, odpušt�ní, úcta, v�rnost a 
nezištná služba. Rodina je zvláš�
vhodným místem k výchov� ke 
ctnostem. Tato výchova vyžaduje, 
aby se d�ti nau�ily od�íkání, 
zdravému úsudku a sebeovládání, což 
jsou podmínky každé pravé svobody. 
Rodi�e mají své d�ti u�it, aby 
„pod�izovaly hodnoty hmotné a 
pudové hodnotám vnit�ním a 
duchovním“. Rodi�e mají také 
velikou odpov�dnost za to, aby dávali 
svým d�tem dobrý p�íklad. Uznají-li 
p�ed d�tmi své chyby, budou s to lépe 
je vést a napravovat. 

2228 B�hem d�tství se ohled a láska 
rodi�� vyjad�ují p�edevším v pé�i a 
pozornosti, kterou v�nují výchov�
svých d�tí, a ve starosti o jejich hmotné a duchovní pot�eby. B�hem jejich 
dospívání táž úcta a táž oddanost vede rodi�e k tomu, aby d�ti vychovali ke 
správnému užívání rozumu a svobody.

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



O radosti 
Radost pat�í k podstatným zážitk�m náboženského �lov�ka. �lov�k žijící 
s Bohem a z Boha je vždy otev�en radosti. Tato radost není pouhým 
p�echodným, pomíjivým a nestálým citem. Vyr�stá z víry, nad�je a lásky,  
z v�domí, že B�h miluje �lov�ka a zahrnuje ho svou dobrotou a p�ízní. 
Radost je biblický pojem. Písmo svaté �asto mluví o radosti a vybízí k ní. 
Vychovává k radosti. Radost z Boha vyzpívala Panna Maria ve svém 

chvalozp�vu „Velebí má duše Pána“ a 
stejn� zazn�la radost z chvalozp�vu 
Zachariášova, Simeonova �i ze zp�vu 
and�l� nad Betlémem.  

Novozákonní radost je od�vodn�na 
narozením Spasitele. Tato událost je radostí 
pro všechny lidi. Pána Ježíše sice na 
základ� Písma svatého nazýváme „mužem 
bolesti“, ale víme dob�e, že je zárove�
nositelem a p�vodcem nezkalené radosti 
Božích d�tí. Ve Starém zákon� se obratem 
„radovat se p�ed Hospodinem“ ozna�ovala 
také ú�ast na bohoslužb� a modlitb�. 
Radost, jako všechno veliké a pot�ebné, je 
darem Ducha svatého. Tímto darem nás 
Duch svatý obohacuje a zárove� posiluje, 

abychom se od n�ho nevzdálili a abychom zárove� poznali, jak je B�h 
nepochopiteln� bohatý.  

D�vod� k radosti je z náboženského hlediska mnoho. V��ící p�edevším 
potkal Mesiáše, nalezl a poznal zp�soby, jak získat Boží království a v��ný 
život. Pokáním obnovil své p�átelství s Bohem, o�istil se a zbavil se zla 
h�íchu. V Boží milosti nachází stálou ú�innou pomoc, na kterou se m�že 
vždy spolehnout a která mu pomáhá v boji proti nebezpe�ným pokušením. 
K�es�anská radost vyr�stá také z v�domí, že v��ící není sám, ale má ú�ast na 
duchovním spole�enství. Ví, že toto spole�enství na n�ho myslí, za n�ho se 
modlí a ob�tuje. V��ící s radostí poznává, že má v Kristov� církvi sv�j 
opravdový domov se všestranným zabezpe�ením. Velikým kazatelem radosti 
je apoštol Pavel. Vyzývá nás, abychom se vždycky radovali, ale p�ipomíná, 
abychom se rovn�ž bez p�estání modlili a p�i jakékoli p�íležitosti trvale Bohu 
d�kovali. Potom bude naše radost ustavi�ná.

(zdroj Svatomo�ický zpravodaj, www.moric-olomouc.cz a kapky.eu) 

Vý�atek z promluvy "Cesta krásy k setkání s Bohem"  
Benedikt XVI. na generální audienci, aula Pavla VI., 18.11.2009 

"Drazí brat�i a sestry, rád bych nyní podtrhnul dva prvky románského a 
gotického um�ní, které jsou užite�né i pro nás.  

Za prvé: mistrovská um�lecká díla, jež vznikla v Evrop� minulých staletí, 
jsou nesrozumitelná, pokud není brána v potaz náboženská duše, která je 
inspirovala. Um�lec, který ustavi�n� dosv�d�oval setkávání estetiky a víry, 
Marc Chagall, napsal, že „malí�i celá staletí namá�eli sv�j št�tec do oné 
barevné abecedy, kterou byla Bible“. Když se víra, slavená p�edevším v 
liturgii, setká s um�ním, vytvá�í se hluboký soulad, protože ob� mohou a 
cht�jí mluvit o Bohu, zviditelnit Neviditelného. Rád bych se o to pod�lil na 
setkání s um�lci 21. listopadu a obnovil tak onu nabídku p�átelství mezi 
k�es�anskou spiritualitou a 
um�ním, po kterém toužili moji 
ctihodní p�edch�dci, zejména 
Boží služebníci Pavel VI. a Jan 
Pavel II.  

Za druhé: síla románského stylu a 
nádhera gotických katedrál nám 
ukazují, že via pulchritudinis, 
cesta krásy, je p�ednostním a 
okouzlujícím p�ístupem pro 
p�iblížení se k Tajemství Boha. 
Co jiného je krása, kterou 
spisovatelé, básníci, hudebníci, a v�bec um�lci kontemplují a p�evád�jí do 
svého jazyka, ne-li odraz zá�e V��ného Slova, které se stalo t�lem? Svatý 
Augustin tvrdí: „Ptej se krásy zem�, ptej se krásy mo�e, ptej se krásy 
ovzduší. Ptej krásy nebe, ptej se �ádu hv�zd, ptej se slunce, které svou zá�í 
osv�cuje sv�t; ptej se luny, která svým odleskem mírní temnoty noci. Ptej se 
dravc�, kte�í brázdí mo�e, krá�í po zemi a létají vzduchem; duší, které se 
ukrývají, t�l, která se ukazují; toho, co je viditelné, a nechá se vést, i 
neviditelného, který vede. Jich se ptej! Všichni ti odpoví: Pohle�, jak jsme 
krásní! Jejich krása je �iní poznatelnými. A kdo jiný stvo�il tuto prom�nlivou 
krásu, ne-li Krása Nem�nná?“ (Sermo, CCXLI,2: PL 38,1134).  

Drazí brat�i a sestry, kéž nám Pán pomáhá znovu objevit cestu krásy jako 
patrn� ten nejvíce p�itažlivý a nejvíce okouzlující p�ístup, umož�ující potkat 
a milovat Boha." 
(zdroj web stránky www.radiovaticana.cz)


