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Petr de Luna 
 
 Většina historiků má toto jméno spojeno s druhým avignonským 
vzdoropapežem Benediktem XIII. († 1423), zvaným Papa Luna. Ale nebojte 
se, tento nechvalně proslulý prelát, nepocházel z Loun, nýbrž ze Španělska. 
Přibližně ve stejné době žilo v Čechách také několik Petrů, kteří se latinsky 
podepisovali stejně jako on, ale narodili se nebo chodili do školy v Lounech. 
Jméno Petr zde bývalo patrně nejoblíbenější ze všech mužských jmen. Snad 
to bylo proto, že nejstarší lounský kostel na Velkém čili Žateckém předměstí 
byl zasvěcen svatému Petru. 
 

 Ze všech zdejších Petrů se nejvýraz-
něji do dějin zapsal hned první známý Petr 
z Loun. Již roku 1335 bychom jej nalezli na 
dvoře Karla IV., tehdy markraběte morav-
ského, u kterého sloužil jako písař a notář. 
Pozdější král a císař jej začal brzy pově-
řovat důležitými diplomatickými jednáními 
a odměňoval jej mnohými církevními 
úřady. Nejprve dostal faru ve Vodňanech a 
krátce nato se stal jedním z prvních kanov- 
níků v kapli Všech svatých na Pražském hradě. Roku 1342 k tomu přibral 
kanovnictví v Olomouci a o tři léta později ve Vratislavi. Zde byl dokonce 
ustanoven proboštem, tedy představeným kapituly. Snad se měl stát i vrati-
slavským biskupem, který by byl podřízen pražskému arcibiskupovi, ale tyto 
snahy Karlu IV. nevyšly. Petr z Loun již ve Vratislavi zůstal a roku 1362 zde 
zemřel. 
 

 Jiný Petr, syn Jindřicha z Loun, studoval na pražské univerzitě nejprve 
svobodná umění, pak i právnickou fakultu. Možná se stal olomouckým 
kanovníkem a možná také lounským farářem, který spravoval žatecký 
děkanát. Máme o tom jen nepřímé zprávy. Každopádně se pak Mistr Petr 
z Loun roku 1380 stal bílinským arcijáhnem. To znamenalo, že zastával 
významný úřad u arcibiskupa Jana z Jenštejna s povinností vizitovat farnosti 
jako např. Most, Teplice nebo Ústí nad Labem. Kněží Petrů z Loun bychom 
ve středověku potkali ještě mnoho, ale ti již nedosáhli tak významných 
církevních hodností. 
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Úvodní zamyšlení 

„Hospodin je Králem navěky a navždy, ...“ 
(Žalm 10,16) 

 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 2. února 2014 od 8:30 ve svátek Uvedení Páně do chrámu 
doprovodí mši svatou v chrámu sv. Mikuláše lounský chrámový sbor.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 6. února 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 23. února 2014 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. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PRO ÚNOR 2014 
 

Všeobecný úmysl – Aby církev a společnost uznávaly moudrost 
a zkušenost starších lidí. 
 

Misijní úmysl  – Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali 
na díle evangelizace. 
 

Národní úmysl – Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří 
nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

Vratislav, 
radnice ze 14. st. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2.2.2014 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE   
  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. 
 
  6.2.2014 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
 
  9.2.2014 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 
16.2.2014 6. 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. 
 
22.2.2014 SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  – Mše svatá v 14:00. 
 
23.2.2014 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

O modlitbě, díl II. 
 
Jaké místo ve Starém zákoně má vzhledem 
k modlitb ě chrám a král?  
 

Modlitba Božího lidu se rozvíjí ve stínu Božího 
stánku – archy úmluvy a potom chrámu – pod 
vedením pastýřů. Mezi nimi je David, král 
„podle Božího srdce“, pastýř, který se modlí 
za svůj lid. Jeho modlitba je vzorem pro 
modlitbu lidu, protože je přilnutím k Božímu 
zaslíbení a důvěrou, plnou lásky, v toho, který 
jediný je Král a Pán.  
 

 
 
 

 
Jaký je význam žalmů v modlitbě? 
Žalmy jsou vrcholem modlitby Starého zákona: Boží slovo se stává 
modlitbou člověka. Tato modlitba, neoddělitelně osobní i společná, 
inspirovaná Duchem Svatým, opěvuje Boží divy ve stvoření 
a v dějinách spásy. Žalmy se modlil Kristus a on je také plně 
uskutečnil. Proto zůstávají podstatným a trvalým prvkem modlitby 
církve, vhodným pro lidi všech stavů a všech dob. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
... žalmy jsou písně. Nezpívá je rozum nebo rty, ale duše, ať už 
v radosti a štěstí nebo v bolesti, duše tíhne ke zpěvu. Řehoř Naziánský 
říká, že žalmy jsou melodickým lékem. Sv. Bazil Velký píše, že zpěv 
žalmů rozveseluje duši, plodí mír, utišuje zmatek a nepokoj myšlenek. 
 
 
(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve /538,540, www.wikigallery.org, 
    http://benediktinky.cz/zamysleni/Zalmy_v_RB.html) 

Modlící se král David 
Lucas Van Leyden 


