Boží muka a kříže
Jaroslav Havrlant
Asi nejčastější sakrální památkou u cest, ale i na mnoha ulicích a náměstích je základní symbol křesťanství – kříž. Kříž nám připomíná Boží
lásku, Kristovu oběť za nás. Kříž máme na sebe brát, křížem se máme
chlubit. Boží muka jsou pak rozvedením pašijového příběhu.
Boží muka v Lounech jsou dnes jen v poloze Na Spravedlnosti u cesty
do Cítolib, kde dříve stávala šibenice. Mnohem častějším prvkem jsou samotné kříže. V Lounech jich bývalo nejméně šest. O misijním kříži na
náměstí byla řeč již v lednovém čísle, hřbitovní kříže představíme v listopadu. Dřevěný kříž bez krucifixu stával na
přízemní zídce u městského špitálu. Ten byl
prý z policejních důvodů odstraněn již na
počátku 19. století. Ale později byl před špitál
umístěn kamenný kříž s kovovým krucifixem
a s lucernou.
Z nízké okrouhlé zídky u střelnice
(dnešní restaurace Stromovka) vyrůstal kříž
s bílým dřevěným krucifixem, pod nímž byl
plechový obraz Matky Boží. Roku 1859
ostrostřelec Václav Liehne pořídil nový žlutý
kříž s plechovým krucifixem. Dřevěný kříž
s malovaným krucifixem visel také uprostřed
dřevěného krytého mostu přes Ohři na vnitřní západní straně. Když se most
roku 1895 rozebíral, lounský děkan žádal město o vydání kříže. Bylo mu to
však odepřeno s vysvětlením, že stavitel z Prahy, který most rozebíral,
koupil veškeré dříví, tedy i onen dřevěný kříž.
V našem kraji je velmi častý jeden typ kříže – kamenný liliový kříž
s krucifixem, který stojí na pilíři s ozdobnou hlavicí s volutami v rozích.
Uprostřed pilíře je mělká nika s reliéfem plačící Panny Marie. Stejný kříž jen
s drobnými obměnami najdeme např. v Počedělicích, Líšťanech, bez Panny
Marie pak v Touchovicích či Pnětlukách. Krásný kříž i s reliéfní Pannou
Marií stával také mezi Lužerady a Černodoly. Před pěti lety si Vršovičtí
nechali od chožovské sochařky M. Mézlové rekonstruovat stejný kříž u starého hřbitova. Asi poslední kříž, který byl na Lounsku vztyčen, stojí od roku
2011 v Chožově v místech, kde se roku 1968 zřítil kostel svatého Michala.
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„Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“
(Jan 12,36)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 4. dubna 2013 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve dnech 11. dubna 2013 až 14. dubna 2013 se uskuteční na Svaté
Hoře u Příbrami exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé.
Exercicie povede Mons. Aleš Opatrný.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 20. dubna 2013 se v Litoměřicích opět setkají varhaníci a
sbormistři litoměřické diecéze.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 21. dubna 2013 se uskuteční při mši svaté v chrámu
sv. Mikuláše sbírka Na záchranu našich kostelů.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 21. dubna 2013 v 10:30 se bude slavit první mše svatá
od zřícení věže Kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Obnova již
pokročila natolik, že se do kostela mohou vrátit bohoslužby. Ta první
se bude slavit za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta.
*******
Ve dnech 22. dubna 2013 až 26. dubna 2013 zvou pražští
augustiniáni k návštěvě XV. Augustiniánského týdne na téma svatý
Augustin, muž víry a Eucharistie.
*******

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1.4.2013 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Po mši svaté velikonoční pomlázka pro děti.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.
4.4.2013

ČTVRTEK VELIKONOČNÍ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

6.4.2013

SOBOTA VELIKONOČNÍ
Kostel sv. Vavřince v Černčicích – Mše svatá v 16:00.

7.4.2013

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30.

14.4.2013

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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.

21.4.2013

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

27.4.2013

SOBOTA 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

28.4.2013

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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.

Učící se církev
Téma 4. neděle velikonoční: Nebe
1023. Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství a kdo jsou dokonale
očištěni, žijí navždy s Kristem. Jsou navždy podobni Bohu, protože ho vidí
„takového, jaký je“ (1 Jan 3,2), „tváří v tvář“ (1 Kor 13,12).
1024. Tento dokonalý život, toto společenství života a lásky s Nejsvětější
Trojicí, s Pannou Marií, s anděly a všemi blaženými se nazývá „nebe“. Nebe
je konečným cílem a uskutečněním nejhlubších tužeb člověka, stav
svrchovaného a konečného štěstí.
1025. Žít v nebi znamená „být s Kristem“. Vyvolení žijí „v něm“, ale
uchovávají si, ba nacházejí svou pravou totožnost, své vlastní jméno: „Život
totiž, to je být s Kristem, protože kde je Kristus, tam je život, tam je
království.“
1026. Ježíš Kristus nám svou
smrtí a zmrtvýchvstáním
„otevřel“
nebe.
Život
blažených spočívá v plném
vlastnění plodů vykoupení,
které zjednal Kristus; ten
přidružuje ke své nebeské
oslavě ty, kteří v něho uvěřili
a zůstali věrni jeho vůli. Nebe
je blažené společenství všech,
kteří jsou dokonale přivtěleni
ke Kristu.
1027. Toto tajemství blaženého společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou
v Kristu, překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Písmo
svaté o tom mluví obrazně: Život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno,
království, dům Otce, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho
neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm,
kdo ho milují“ (1 Kor 2,9).
(Zdroj: Katechismus katolické církve)

