Zaniklé kapličky Korunování Panny Marie
Jaroslav Havrlant
Ti z vás, kteří ještě zažili staré Žatecké
neboli Velké předměstí Loun, které stávalo před
Žateckou branou v místech dnešního sídliště
Louny-Západ, si možná pamatují kapličku
na samém konci ulice Záviše Bradatého (dříve
Grillova) za hřbitovem U 14 sv. Pomocníků.
Pokud by kapličku na počátku 70. let nezbourali,
stála by v ulici 17. listopadu někde v místech pod
kotelnou. Kdysi zde začínala stará ves Lúně. Od
středověku až do poloviny 18. století byste právě
tudy vstupovali do Loun, pokud byste přicházeli
od Žatce. Teprve při budování tzv. Lipské silnice
vznikla hlavní cesta tam, kde je dnes třída SNP.
Některá literatura tuto kapličku označuje
jako kapli Nejsvětější Trojice, ale díky zachované fotografii víme, že je to nepřesné. Ústřední
nástěnná malba totiž zobrazovala Nejsvětější Trojici, jak korunuje P. Marii.
Pravá strana kaple nesla obraz sv. Antonína, levá Pannu Marii Svatohorskou.
Stejně nepřesně byla v Lounech označena ještě jedna kaplička na opačné
straně města. Stávala na křižovatce Rybalkovy a Hrnčířské, nedaleko kostelíka Matky Boží. Za první republiky zde tuším byla benzínová pumpa, ale
dnes je ten prostor proměněn v parkoviště u supermarketu Billa.
Umístění obou kaplí do míst, kudy se vstupovalo do barokního města,
i jejich námět pravděpodobně svědčí o jistém záměru. Téma Korunování
Panny Marie je typickým motivem rekatolizačních Čech. Obraz odkazoval
na říjnový svátek Panny Marie Vítězné, památku porážky Turků u Lepanta
(1571), který se v Čechách slavil i jako vzpomínka na vítězství na Bílé Hoře.
Svátek úzce souvisí s růžencem a Korunování Bohorodičky je poslední
z patnácti růžencových tajemství. Zobrazení Nejsvětější Trojice i P. Marie
bylo běžné u kališníků i luteránů. Korunování Matky Boží se však pokládalo
za symbol římské církve. Proto jej města po dokončení rekatolizace
používala co nejtransparentněji. V Žatci se např. roku 1676 začal stavět pro
kapucíny nový kostel Korunování Panny Marie při hlavní vstupní bráně do
města. Do roku 1624 hlásaly pozlacené kalichy na obou branách Loun, že
město je utrakvistické. V barokní době kapličky Korunování Panny Marie
při hlavních příjezdních cestách zřejmě zvěstovaly návrat ke katolictví.
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„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“
(Marek 14,38)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Ve dnech 1. – 13. února 2013 bude po České republice putovat socha
s ostatky svatého Jana Boska. V neděli 3. února jej přivítají Teplice.
Pouť relikvie po 130 zemích světa, kam se salesiánské dílo rozšířilo,
je součástí tříletých příprav na 200. výročí narození Dona Boska
v roce 2015.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 3. února 2013 od 8:30 doprovodí mši svatou v chrámu
sv. Mikuláše lounský chrámový sbor. Zazní Kurze Messe in D od
autora Ignaze Reimanna.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 7. února 2013 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V pátek 8. února 2013 od 12:30 projde městem Louny opět
Masopustní průvod. Tentokrát bude zahájen před lounským
děkanstvím. K účasti zvou pořadatelé Senior klub, Městská knihovna
Louny, Oblastní muzeum a MO KDU-ČSL.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 24. února 2013 se uskuteční při mši svaté v chrámu
sv. Mikuláše sbírka Svatopetrský haléř, příspěvek věřících papeži,
nástupci svatého Petra, aby mohl rychle přispívat na akutní potřeby
církve ve světě.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2.2.2013 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.
3.2.2013 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Svěcení svící hromniček.
Po mši kněz udělí svatoblažejské požehnání.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
7.2.2013

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 16:30.

10.2.2013

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

13.2.2013

POPELEČNÍ STŘEDA
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00 a v 16:30.
Při mši svaté bude udělován popelec.

17.2.2013

1. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Při mši svaté bude udělován popelec.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30..

23.2.2013

SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

24.2.2013

2. NEDĚLE POSTNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

Učící se církev
Téma 1. neděle postní: Pokušení
596. Co znamená: „Neuveď nás v pokušení“?
Prosíme Boha Otce, aby nás nenechal samotné a napospas pokušení.
Prosíme Ducha, abychom dovedli rozlišovat mezi zkouškou, která dává růst
v dobru, a pokušením, jež vede ke hříchu a k smrti, a také rozlišovat mezi
pokušením a svolením k pokušení. Tato prosba nás spojuje s Ježíšem, který
přemohl pokušení svou modlitbou. Vroucně prosí o milost bdělosti a
vytrvalosti až do konce.
(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve)

2848. „Nevejít do pokušení“, to zahrnuje
rozhodnutí srdce: „Kde je tvůj poklad, tam bude i
tvé srdce … Nikdo nemůže sloužit dvěma
pánům“ (Mt 6,21.24). „Protože Duch je naším
životem, podle Ducha také jednejme!“ (Gal
5,25). V tomto „souhlasu“ daném Duchu svatému
nám Otec dává sílu. „Zkoušky, které na vás
přišly, jsou úměrné lidským silám. A Bůh je
věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc,
než snesete. Když dopustí zkoušku, dá také
prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet“
(1 Kor 10,13).
2849. Takový boj a takové vítězství jsou však
možné jen v modlitbě. Právě modlitbou Ježíš vítězil nad pokušitelem hned
od počátku a v posledním boji své smrtelné úzkosti. Kristus nás v této prosbě
Otčenáše zapojuje do svého boje a do svého smrtelného zápasu. Ve spojení
se svou bdělostí nás naléhavě vyzývá k bdělosti srdce. Bdělost je „ochrana
srdce“ a Ježíš prosí Otce, aby nás zachoval v jeho jménu. Duch svatý se
snaží tuto bdělost v nás stále probouzet. Tato prosba nabývá svého
dramatického významu ve vztahu ke konečnému pokušení našeho
pozemského boje; naléhavě prosí o vytrvání až do konce. „Hle, přicházím
jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí“ (Zj 16,15).
(Zdroj: Katechismus katolické církve)

