Žatečtí arcijáhni
Beneš Krabice z Veitmile a sv. Jan z Pomuku
Jaroslav Havrlant
Od 12. do 17. století patřil lounský kostel do žateckého arcijáhenství.
Ale třebaže byla správní oblast pojmenována podle Žatce, zdejší arcijáhen
v tomto městě nežil. Všech deset českých arcijáhnů totiž většinou sídlilo
přímo v Praze. Ve svěřené oblasti zastupoval arcijáhen pražského
(arci)biskupa – rozsuzoval manželské spory, vizitoval fary apod.
Roku 1363 se žateckým arcijáhnem stal Beneš Krabice z Veitmile,
známý kronikář Karla IV., který jako kanovník 20 let řídil stavbu svatovítské
katedrály. Beneš byl velký ctitel sv. Václava. Jako první písemně zachytil
Svatováclavský chorál a roku 1375 byl pohřben v katedrále před kaplí tohoto
českého knížete.
Mnohem známějším žateckým arcijáhnem byl bezpochyby sv. Jan
Nepomucký. V průběhu 14. století ztrácel arcibiskup vliv při dosazování
do úřadu arcijáhna, neboť preláti si toto výnosné místo zajišťovali
papežskými rezervacemi. Rovněž Linhart z Vídně dostal žatecké
arcijáhenství přímo od papeže, ale zřejmě na přání arcibiskupa Jana
z Jenštejna si je roku 1390 vyměnil s Janem Nepomuckým za faru
u sv. Havla na Starém Městě pražském. Jan z Pomuku (Nepomucký) jako
oddaný generální vikář, byl pro funkci arcijáhna vhodnější. Třebaže tento
úřad zastával do své mučednické smrti pouze tři roky, je možné, že si našel
čas i na vizitaci. Podle historika Fr. Stejskala mohla taková dvou až
tříměsíční vizitace proběhnout roku 1392. Právě tehdy se budoucí světec
mohl dostat také do Loun.
Zajímavá je jistě legenda ze 17. století, podle níž Jan Nepomucký,
než nastoupil na pražskou univerzitu, studoval v žatecké škole. Místo na zdi
u jižního vchodu do děkanského
kostela Nanebevzetí Panny Marie,
kde byl údajný „podpis“ Jana
Nepomuckého, bylo rázem tak
uctívané, že zde byla v letech
1725–1728 přistavěna osmiboká
kaple. Leč zda sv. Jan Nepomucký
skutečně v Žatci někdy byl (jako
student nebo jako arcijáhen), se nedá
historicky potvrdit.
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Úvodní zamyšlení
„Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami,
s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“
(Skutky apoštolů 1,14)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti
se konají v měsíci květnu 1. 5. 2014, 8. 5. 2014 a každé úterý a čtvrtek
po večerní mši svaté, která začíná vždy v 17:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 1. května 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 11. května 2014 oslavíme Den matek, neboť svátek matek
se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den
má být oceněním jejich odvahy a oběti mateřství.
∗∗∗∗∗∗∗
Pátek 23. května 2014 – NOC KOSTELŮ
V naší farnosti budou otevřeny tyto kostely:
• Černčice, kostel sv. Vavřince
• Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
• Louny, chrám sv. Mikuláše
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 25. května 2014 se uskuteční při mši svaté v Chrámu
sv. Mikuláše v Lounech sbírka na podporu křesťanské televize Noe.
∗∗∗∗∗∗∗

O modlitbě, díl V.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. 5. 2014

SVÁTEK SV. JOSEFA DĚLNÍKA
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30. Po mši svaté první májová pobožnost.

4. 5. 2014

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

8. 5. 2014

11. 5. 2014

PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
MŠE SVATÁ ZA MÍR A BLAHO NAŠÍ VLASTI
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Po mši svaté májová pobožnost.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.

558. Jaké jsou prameny křesťanské modlitby?
Prameny modlitby jsou: Boží slovo, jež nám dává „nesmírně cenné poznání“
Krista (Flp 3,8); liturgie církve, jež hlásá, zpřítomňuje a sděluje tajemství
spásy; božské ctnosti; každodenní situace, protože v nich se můžeme setkat
s Bohem.
560. Jaká je cesta naší modlitby?
Cesta naší modlitby je Kristus. Naše modlitba se obrací na Boha, našeho
Otce, ale dochází až k němu, jen když se, alespoň v úmyslu, modlíme ve
jménu Ježíše. Jeho lidství je totiž jediná cesta, kterou nás Duch Svatý učí
modlit se k našemu Otci. Proto liturgické modlitby končí slovy „skrze
našeho Pána, Ježíše Krista“.
561. Jakou úlohu má v modlitbě Duch Svatý?
Protože Duch Svatý je niterným učitelem křesťanské modlitby a my „ani
nevíme, oč se máme vlastně modlit“ (Řím 8,26), církev nás vybízí, abychom
ho vzývali a prosili při každé příležitosti: „Přijď, Duchu Svatý!“

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
18. 5. 2014

562. V čem je křesťanská modlitba
mariánská?
Církev se ráda modlí k Marii a s Marií, dokonalou osobností modlitby, pro její mimořádnou spolupráci s působením Ducha
Svatého, aby s ní velebila a vzývala Pána.
Maria nám totiž „ukazuje cestu“, kterou je
její syn, jediný prostředník.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30.

25. 5. 2014

6. 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.

29. 5. 2014

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.

30. 5. 2014

POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI KVĚTNU
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.
Poslední májová pobožnost.

31. 5. 2014

SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

Panna Marie v dětství
Francisco de Zurbaran

563. Jak se církev modlí k Marii?
Církev se modlí především modlitbu
Zdrávas Maria, jíž prosí o přímluvu Panny.
Další mariánské modlitby jsou růženec,
Akathistos, Paraklésis, hymny a chvalozpěvy různých křesťanských tradic.

(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve, KN, http://www.wikipedia.org)

