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Čeká nás pouť do Ročova, a tak nahlédněme do lounské farní kroniky, kam 
jezdili naši prarodiče na poutě. Již jsme mluvili o každoročním květnovém 
putování na svatojánskou slavnost do Prahy, kam byl z Loun vypravován 
zvláštní vlak. Ke dni 15. června 1901 v kronice čteme, že tak jako předchozí 
léta, byl vypraven poutní vlak na Sv. Horu u Příbrami, kam odjelo v čele 
s děkanem přes 600 poutníků. 
  
Úcta k Panně Marii Svatohorské, jejíž počátky sahají do předbělohorských 
dob, byla velmi rozšířená i v našem kraji. Kopie gotické sošky Panny Marie 
s dítětem, která pamatuje arcibiskupa Arnošta z Pardubic, si odnášeli 
poutníci domů a umisťovali je na čestné místo, do kapliček apod. Lounské 
muzeum má ve sbírkách několik takových barokních sošek s typickými 
korunkami a modročerveným oděvem se zlatým lemováním.  
 

Zajímalo by mě, kolik místních ví, kde je 
v Lounech Svatohorská kaplička. Dříve stávala 
osamocená u polní cesty do Líšťan v poloze 
Skalka, ale dnes zástavba rodinných domků 
v ulici Vavřince z Březové sahá až k ní. Nedávno 
byla opravena spolu s velkou novodobou 
plastikou Madony. Ale dříve byl na čelní zdi 
namalován obraz Panny Marie Svatohorské a po 
stranách napravo sv. Barbora, nalevo sv. Jan 
Nepomucký. Ke kapličce vedly čtyři kamenné 
schody a na stříšce byl železný kříž. 

 
Jednu svatohorskou památku míval také děkanský chrám sv. Mikuláše. Roku 
1934 z iniciativy dočasného správce farnosti, ročovského augustiniána 
Vojtěcha Primese, se do Loun pořizovaly dva nové zvony: Sv. Mikuláš a 
menší Panna Maria Svatohorská. Oba zvony ulil R. Perner v Českých 
Budějovicích a ten menší svatohorský (o něco větší než dnešní Sv. Zdislava) 
zaplatila Antonie Wernerová k uctění svých rodičů. Bohužel nevisel ve věži 
dlouho, protože byl roku 1942 zrekvírován. 
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Úvodní zamyšlení 

„Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit.“ 
 (Jan 9,33) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 4. srpna 2013 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad Opočno 
zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 11. srpna 2013 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice 
zvou k poutní mši svaté ke cti svatého Vavřince. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 18. srpna od 10:00 – POUTNÍ 
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE V DOLNÍM RO ČOVĚ 
Autobus z Loun bude přistaven na 
Suzdalském náměstí v 8:45. Odjezd v 9:00, 
zastávky Tyršovo náměstí, Na Foukalce, 
Domov seniorů. Odjezd zpět ve 12:00. 
Zveme všechny poutníky z širokého okolí. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 
PRO SRPEN 2013 
 

Všeobecný úmysl – Aby rodiče a vycho-
vatelé pomáhali novým generacím utvářet si 
správně svědomí a růst v dobrém a pocti-
vém životě. 
 

Misijní úmysl – Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti 
evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti. 
 

Národní úmysl – Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, 
neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
1. 8. 2013 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
  
4. 8. 2013  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OPO ČNĚ 

  –  Mše svatá v 10:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
11. 8. 2013  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 

–  Mše svatá v 16:00. 
 
18. 8. 2013  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
V DOLNÍM RO ČOVĚ 

  –  Mše svatá v 10:00. 
–  Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00. 

 
24. 8. 2013 SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
25. 8. 2013  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

Učící se církev 
 
Téma 18. neděle v mezidobí: Jak mluvit o Bohu 
 

40. Protože naše poznání Boha je omezené, je stejně omezená i naše řeč 
o Bohu. Nemůžeme pojmenovat Boha jinak než tím, že vycházíme od tvorů 
a vyjadřujeme se podle našeho omezeného lidského způsobu poznání 
a myšlení.  
 
42. Bůh přesahuje každého tvora. Je tedy třeba očišťovat naši řeč od všeho, 
co je v ní omezujícího, obrazného a nedokonalého, abychom nesměšovali 
Boha nevýslovného, nepochopitelného, neviditelného, nepostižitelného 
s našimi lidskými představami. Naše lidská slova jsou vždy nedostatečná 
k vyjádření Božího tajemství. 
 
44. Člověk je svou přirozeností i svým povoláním náboženská bytost. 
Protože člověk pochází od Boha a jde k Bohu, nežije plně lidským životem, 
neprožívá-li svobodně svůj vztah k Bohu. 
 
46. Když člověk naslouchá poselství tvorstva a hlasu vlastního svědomí, 
může dosáhnout jistoty, že existuje Bůh, příčina a cíl všeho. 
 
48. Vycházíme-li z mnohostranné 
dokonalosti tvorů, odlesků neko-
nečně dokonalého Boha, můžeme 
o Bohu opravdu mluvit, i když 
naše omezená mluva nevyčerpá 
jeho tajemství. 
 
49. Vždyť tvor se bez Stvořitele 
ztrácí. To vysvětluje, proč se 
věřící cítí podněcováni Kristovou 
láskou k tomu, aby přinášeli světlo 
živého Boha těm, kteří ho neznají 
nebo odmítají.  
 
 
(Zdroj: Katechismus katolické církve, KN) 
 


