Osudy soch světců
Jaroslav Havrlant
Dne 4. října si připomínáme sv. Františka z Assisi. Zda však socha
vedle sv. Jana Nepomuckého na nedávno opraveném domě na Pražské
čp. 113 znázorňuje sv. Františka, jak se udává, je nejisté. Ona skulptura drží
knihu a kříž s trnovou korunou, ale hábit obsahuje škapulíř, který minorité
ani františkáni nenosí. Spíše by to mohl být nějaký karmelitán nebo
benediktýn (snad sv. Jan od Kříže?).
Tato socha měla velké štěstí. Jednak se
dochovala na svém původním místě začleněná
do barokní fasády, jednak se našly peníze na
její restaurování. Většina veřejně vystavených
skulptur buď byla v uplynulých desetiletích
poničena či zcela odstraněna, v lepším případě
se dostala například do muzea. Lounské
muzeum uchovává řadu takových památek.
Mnohé z nich (zvláště dřevěné) jsou restaurovány a vrací se jim původní lesk. Často se však
ztratila informace, odkud pocházejí.
V 60. letech objížděl kostely a kaple
lounského okresu ředitel muzea Josef Šimůnek
a řadu památek zachránil. Už roku 1984 se tyto
předměty vracely církvi.
Když architekt Josef Mocker a starosta
Petr Hilbert nechali roku 1884 z chrámu
sv. Mikuláše odstranit sedm postranních oltářů, byly jejich části uskladněny
na půdě dívčích škol. Po několika letech byly sochy z těchto oltářů začleněny do sbírek nově založeného městského muzea. Za první republiky prof.
Kamil Linhart nechal některé již poničené řezby přenést do předsíně muzea
v zadním traktu radnice. Sedm soch se pak roku 1936 vrátilo do chrámu.
Nejprve je však děkan Josef Mrázek nechal opravit. Společně s lavicemi
byly dány za přepážku, která byla postavena před hlavním oltářem, a zde se
všechny dřevěné řezby plynovaly jedovatým kyanovodíkem, aby se zbavily
červotoče. Pak byly sochy zaslány do Kutné Hory k sochaři Bohumilu
Bekovi, který je zrestauroval a dvě z nich (Nejsvětější Trojici a sv. Annu)
polychromoval. Sochy stojí v chrámě dodnes a občas reprezentují Louny
na výstavách barokního umění v Praze a v dalších městech.
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„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“
(Žalm 119, 105)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ
a modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou se sejdeme
ke společné modlitbě růžence: v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 17:00
a v neděli od 08:00.
∗∗∗∗∗∗∗
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v budově
děkanství. Rodiče mohou přihlásit pokřtěné i nepokřtěné děti na telefonním
čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. Dospělí zájemci o křest se připravují individuálně po dohodě s knězem.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 3. ŘÍJNA 2013 od 18:30 – setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V SOBOTU 5. ŘÍJNA 2013 v 10:30 můžete být přítomni požehnání
Hubertovy jízdy v Opočně u Loun.
∗∗∗∗∗∗∗
V SOBOTU 26. ŘÍJNA 2013 udělí litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
kněžské svěcení Mgr. Jiřímu Smolkovi. Mše svatá v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích začíná v 10 hodin.
∗∗∗∗∗∗∗
V NEDĚLI 27. ŘÍJNA 2013 NEZAPOMEŇTE - OPĚT ZMĚNA ČASU!
NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU RUČIČKU O HODINU ZPĚT.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
3. října

6. října

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově – Mše svatá v 14:30.

13. října

28. 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.

20. října

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 2013
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Sbírka je určena na misijní projekty.

26. října

SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

27. října

30. 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.

Učící se církev
Téma 29. neděle v mezidobí: Písmo svaté a Církev
131. „Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro
církev oporou a životem a pro její děti posilou víry,
pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem
duchovního života.“ „Věřícím křesťanům musí být
dokořán otevřen přístup k Písmu svatému.“
132. „Proto má být studium Písma svatého duší posvátné teologie. Ve
slově Písma nachází zdravou výživu a svatou svěžest také služba
slova, totiž pastýřské kázání, katecheze a všechna křesťanská výuka,
ve které má mít liturgická homilie význačné místo.“
133. Církev „naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící..., aby
častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše
Krista’ (Flp 3,8). ‘Vždyť neznat Písmo znamená neznat Krista’
(Sv. Jeroným).“
Katechismus katolické církve, KN

∗∗∗∗∗∗∗

„Vyznávám, že potřebuji dvojího, pokud žiji v žaláři tohoto těla: totiž
pokrmu a světla. Proto jsi mně slabému dal své svatě tělo na posilnění
duše i těla, a světlem pro mé nohy je tvé slovo (Ž 119,105). Bez těchto
dvou darů bych nemohl dobře žít, neboť Boží slovo je světlem mé duše
a tvá Svátost je chlebem duchovního života.“
Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista: Kniha čtvrtá (XI. / 4.)

