Poutní místa litoměřické diecéze
Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích
Katedrála svatého Štěpána je katedrální a
kapitulní chrám litoměřické diecéze a jedna z nejvýznamnějších kulturních památek Litoměřic. Je
chráněna jako kulturní památka České republiky.
Když kolem roku 1057 založil kníže
Spytihněv II. Kolegiátní kapitulu u kostela sv. Štěpána, byl zde zřejmě již kamenný kostel, protože zakládací listina o něm
hovoří jako o bazilice. Románský kostel, který byl později ve 14. století
goticky přestavěn, byl v letech 1662–64 zbořen. Bezprostředně poté byla ve
stylu raného baroka vystavěna v letech 1664–68 dnešní katedrála stavitelem
italského původu. Stavby se zúčastnil také Domenico Orsi a pravděpodobně
i Giulio Broggio.
Interiér pochází většinou z doby prvního litoměřického biskupa
Schleinitze (†1675) a zachoval se v celistvosti až dodnes. Jedná se o hlavní
oltář, šest velkých oltářů v bočních kaplích, kazatelnu, chórové lavice i lavice v lodi katedrály, dvě zpovědnice poblíž hlavního vchodu a dále kredence a skříně v obou sakristiích. Vše v černozlatém boltcovém raně barokním slohu. Pět velkých oltářních obrazů maloval Karel Škréta (†1674). Další
obrazy jsou mj. od litoměřického mistra Josefa Czecha (†1779) a Jana Petra
Molitora (†1756).
Ostatky sv. Felixe byly katedrále darovány druhým litoměřickým
biskupem Šternberkem (†1709) a roku 1679 uloženy ve zlacené schránce na
oltář v kapli sv. Václava. Podobně roku 1692 daroval biskup katedrále
ostatky sv. Viktorína. Ostatky jsou uloženy na oltáři v kapli Panny Marie
Radostné ve zlacené vyřezávané schránce. V kapli sv. Vojtěcha je nad oltářním stolem umístěna ozdobná skleněná rakev s ostatky sv. Klementa. Nejnověji byly roku 2009 na oltář v kapli sv. Andělů strážných umístěny ostatky
sv. Zdislavy v nově rekonstruovaném relikviáři.
U příležitosti Mimořádného Svatého roku Božího milosrdenství otevřel biskup Jan Baxant 13. 12. 2015 vchodové dveře katedrály jako Svatou
bránu s možností získat zde mimořádné odpustky za daných podmínek.
Zdroje: http://www.svaty-stepan.cz/historie-katedraly/;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_%
28Litom%C4%9B%C5%99ice%29;
http://dltm.cz/uploads/cf80684a955e8ae73c982a3df4cfa9f65ed453ef_uploaded_katedrala.jpg.
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„Množství moudrých je spásou světa a rozvážný král je pilířem lidu.“
(Kniha moudrosti 6,24)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají
v měsíci květnu každé úterý a čtvrtek po večerní mši svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 5. května 2016 od 18:45 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 8. května 2016 oslavíme Den matek, neboť svátek matek
se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den je oceněním jejich odvahy a oběti mateřství.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 8. května 2016 můžete při mši svaté v chrámu svatého Mikuláše
v Lounech finančně přispět na křesťanskou televizi Noe.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve středu 11. května 2016 od 16:00 začíná v chrámu sv.Mikuláše vernisáž
výstavy KOUZLO PŘÍRODY – Výstava žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Louny, která potrvá do 11. června 2016.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 14. května 2016 se v katedrále sv. Víta v Praze od 11:00 uskuteční
slavnostní bohoslužba na počest římského císaře a českého krále Karla IV.
Pontifikální mše bude sloužena přesně v den 700. výročí narození Karla IV.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. 5. 2016

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.

5. 5. 2016

8. 5. 2016

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, DEN MATEK
PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

15. 5. 2016

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Mši svatou doprovodí chrámový sbor.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

22. 5. 2016

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
První svaté přijímání dětí.

28. 5. 2016

SOBOTA 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

29. 5. 2016

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

Duchovní výklad pana Karla,
římského a českého krále
o Panně Marii
Ach Marie, komnato vtěleného Slova. Jsi studna,
z níž lidská přirozenost načerpala živou, na věky
tryskající vodu.
Jsi nejjasnější drahokam panenství, do jehož čistoty Boží slunce rozlilo své paprsky. Když se
v tobě paprsky odrazily, osvětlily naše temnoty a
svou vřelostí rozžehly lidská srdce, aby se spalovala láskou k Bohu.
Věrně se podobáš orlici, která v povětří předstihne ostatní tvory, ač ji
nesou křídla prosté barvy. Právě tak jsi ty povětřím vylétla nad
všechny sbory andělů, ač tě nesla ctnost prosté pokory. O orlích křídlech zvolal i Jan v Apokalypse, že byla dána ženě spějící k porodu (viz
Zj 12,1–6, 14).
Když ses jako orlice pozvedla do výše a hřála ses láskou slunce,
omladila jsi starobu celého lidského rodu a lázní nového zrození jsi
smyla stáří.
Jsi pravá matka milosti. Jméno matky provinění, jež nás svým
hříchem oslepila, jméno Eva, obracíš v Ave. Jím nás zavolej.
Ve své laskavé moudrosti jsi nás vydala světlu. Jako orlice nastavuje
slunci mláďata, nastavila jsi ty, když jsi zahnala mračno starého šera,
pravému slunci nás. Aby se jeho žárem osvětlily naše smrtelné oči…

Zdroje: KAREL IV. Karel IV., literární dílo. Přeložil Richard Mašek. Praha: Vyšehrad, 2000. Historica.
s. 77–78. ISBN 80-7021-417-1; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1755205.

