
 
 Kříž U Jana Pavla 

Jaroslav Havrlant 
 
 Kdo z Lounských dnes ví, kde se říkalo U Jana Pavla?  
Kdybyste se vydali ulicí 17. listopadu k jihu, přešli byste přes kruhový 
objezd a neodbočili byste ani do dlouhé ulice Přemyslovců ani k Penny 
Marketu, ale šli byste přímo na jih do polí ještě asi 300 metrů, došli byste 
k místu, kde stával kamenný kříž s vysokým podstavcem. Na podstavci byl 
reliéf Panny Marie Bolestné a po stranách stály sochy světců Jana Buriana 
a Pavla. Kdysi tudy vedla stará cesta do Líšťan, než ji posunuli asi 
o 100 metrů západněji. Tuto starou silnici zde U Jana Pavla křížila ještě 
cesta vycházející od Žatecké brány (přibližně z míst, kde je ulice Březinova), 
po které jste se mohli dostat kolem Zeměšské kaple do Zeměch, Jimlína 
a Opočna. 
 
 Svatí bratři Jan a Pavel sloužili na císařském dvoře nebo v armádě. 
Když císař Julián Apostata začal zavádět znovu pohanské kulty, odmítli se 
mu podřídit. Proto byli bez veřejného soudu sťati mečem ve svém vlastním 
domě v Římě kolem roku 362. Oba se stali patrony počasí, pravděpodobně 
díky datu jejich svátku – 26. června, tedy v období letního slunovratu. 
Možná znáte pranostiky: „Svatý Jan Burian mlátí bez cepů“, „Svatý Jan 
Burián vládne kroupám.“ Samotná přezdívka byla nejspíš odvozena ze 
sousloví „bouřkový Jan“ – Bur-Jan. Tomáš Štítný jej uvedl i pod jménem 
Jan Světlý, což zřejmě odkazuje na zvyk světit 
svíčky na mši ke cti Jana a Pavla. Podobně totiž 
jako o Hromnicích, světily se 26. 6. svíčky 
hromničky, které se pak zapalovaly během 
bouřek, aby ochránily dům před bleskem 
a úrodu před krupobitím. Umístění kříže do polí 
společně s patrony dobrého počasí, úrody 
a sedláků tedy mělo jasný smysl. 
 
 Zeměšská kaple nedaleko vlakové za-
stávky Louny-předměstí byla zachována 
a nedávno opravena; cesty kolem ní zanikly, 
a ocitla se tak uprostřed pole. Kam se však poděl 
kříž U Jana Pavla, který byl odstraněn snad 
někdy v padesátých letech při zaorávání mezí 
i starých cest, nevíme. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ 
 (1. Korintským 12,27) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme 
farníky každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému Srdci Páně. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 6. června 2013 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 16. června 2013 se uskuteční při mši svaté v Chrámu 
sv. Mikuláše v Lounech sbírka na podporu bohoslovců. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve středu  26. června 2013 od 19:00 Vás zveme do Chrámu svatého 
Mikuláše v Lounech na koncert v rámci XXII. ročníku Festival Mitte 
Europa. Vystoupí Gisela Schubert – soprán a Andreas Sagstetter – varhany. 
Zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, F. Mendelssohna Bartholdyho, 
J. Brahmse. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ČERVEN 2013 
 

Všeobecný úmysl – Aby mezi národy převládla kultura dialogu, 
naslouchání a vzájemné úcty. 
 

Misijní úmysl  – Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala 
křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci. 
 

Národní úmysl – Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní 
i za nepříznivých okolností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2. 6. 2013 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁN Ě 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.  
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu.  

 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 
 

  6. 6. 2013  1. ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

– Mše svatá v 17:30.  
 
  7. 6. 2013  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30. 
 
  9. 6. 2013  10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

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. 
 
16. 6. 2013  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 
23. 6. 2013  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

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. 
 
29. 6. 2013  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 
30. 6. 2013  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

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

Učící se církev 
 
Téma 9. neděle v mezidobí: Věrnost evangeliu 
 
87. Jakým způsobem je Ježíš Kristus pravý Bůh a pravý člověk? 
Ježíš je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk v jednotě své božské 
osoby. On, Boží Syn, který je „zrozený, ne stvořený, jedné podstaty 
s Otcem“, se stal pravým člověkem, naším bratrem, aniž přestal být 
Bohem, naším Pánem. 
 

88. Co o této věci učí Chalcedonský koncil (roku 451)? 
Chalcedonský koncil učí vyznávat „jednoho a téhož Syna, našeho 
Pána, Ježíše Krista, stejně dokonalého v božství a v lidství, pravého 
Boha a pravého člověka, téhož z rozumové duše a těla, 
soupodstatného s Otcem podle božství a téhož soupodstatného s námi 
podle lidství, nám podobného ve všem kromě hříchu (Žid 4,15); 
zrozeného z Otce před věky podle božství a v těchto posledních dnech 
pro nás a pro naši spásu z Bohorodičky Panny Marie podle lidství“. 
 

89. Jak církev vyjadřuje tajemství vtělení?  
Církev učí, že Ježíš Kristus je pravý Bůh 
a pravý člověk s dvojí přirozeností, bož-
skou a lidskou, které nejsou smíšeny, 
nýbrž spojeny v osobě Slova. Proto 
všechno v Ježíšově lidství – zázraky, 
utrpení, smrt – musí být přičítáno jeho 
božské osobě, která jedná skrze přijatou 
lidskou přirozenost. 
 

92. Měl Kristus pravé lidské tělo? 
Kristus vzal na sebe pravé lidské tělo, 
v němž se neviditelný Bůh stal viditel-
ným. Z tohoto důvodu může být Kristus 
zobrazován a uctíván na posvátných 
obrazech. 
 
(Zdroj: Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 


