
 
Katoličtí misionáři z našich zemí 

Josef Hessoun (8. 8. 1830 Vrcovice – 4. 7. 1906 St. Louis) 
 

Msgre. Josef Hessoun se narodil jako nejmladší ze sedmi dětí 
v rodině zemědělce 8. 8. 1830 ve Vrcovicích, ve farnosti Zá-
hoří, asi 4 km severně od Písku. Po studiích na gymnáziu 
v Písku a bohosloví v Českých Budějovicích vysvětil biskup 
Jan Valerián Jirsík dne 31. 7. 1853 mladého Josefa na kněze. 
První oběť mše svaté slavil v Záhoří; praxi získal jako kaplan 
v Sedlici u Blatné a posléze v Jiníně u Strakonic. Zde mu ze-
mřela milovaná matka (otec zemřel již dříve). Když se roku 
1865 generální vikář ze St. Louis obrátil na biskupa Jirsíka 

s prosbou o českého kněze, rozhodl se P. Josef Hessoun jet za oceán. 
 

Dne 30. 9. 1865 se P. Josef Hessoun ocitl v St. Louis, městě vzniklém z francouzské 
osady lovců kožešin z roku 1764. Hessounovu činnost v St. Louis lze rozdělit do tří 
hlavních oblastí: 1. Založení českého katolického tisku. 2. Výstavba české školy. 
3. Výstavba českých kostelů. Také ve Spojených státech existovalo mediální proti-
katolické štvaní, tehdy živené hlavně liberálními žurnalisty. Proto jako jednu z hlav-
ních priorit si vytýčil P. Hessoun založení českých „Katolických novin“. Krátce 
začaly vycházet v Chicagu, ale záhy zanikly. Roku 1873 však začalo Hessounovým 
úsilím v St. Louis vycházet periodikum „Hlas“, v té době jediný list katolických 
Čechů. V roce 1890 pak v Chicagu přibyl ještě týdeník „Přítel dítek“, v roce 1892 
„Katolík“ a postupně další listy, vydávané benediktiny. 
 

Usilovnými sbírkami byla roku 1869 zásluhou P. Hessouna postavena v St. Louis 
česká „Škola sv. Jana Nepomuckého“. Roku 1884 si pak osada postavila ještě novou 
školní budovu. Původní dřevěný kostel sv. Jana Nepomuckého, stavěný roku 1854 
za P. Jindřicha Lipovského, nepostačoval, a proto se P. Hessoun odhodlal k výstavbě 
nového kostela. Starý kostel byl roku 1870 stržen a ještě téhož roku stavěna nová 
neogotická svatyně, rovněž zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Roku 1878 byla ještě 
přistavěna nová fara. Kostel však 27. 5. 1896 poničilo tornádo, musel být  zbořen a 
o rok později postaven znovu. P. Hessoun stál i u zrodu druhé farní osady a stavby 
dalšího kostela v St. Louis, kostela sv. Václava r. 1894. 
 

P. Josef Hessoun také podnikl několik cest do Evropy s cílem získat podporu pro své 
osady v St. Louis. Navštívil i svou vlast, Prahu a rodné Vrcovice a farní obec Záhoří. 
Byl zde uvítán s velikou slávou a poctami svých krajanů. Msgre. Josef Hessoun 
zemřel 4. 7. 1906 v St. Louis; pro svou obětavou a neúnavnou činnost bývá někdy 
nazýván „St. Louisský tatíček“ či „Apoštol amerických Čechů“. 
 
Článek převzatý z: ČERNÝ, Jiří. Msgre. Josef Hessoun: „Otec českých katolíků v USA“ [online]. 30. 1. 
2006 [cit. 2018-07-16]. Dostupné z: http://katolicka-kultura.sweb.cz/hessoun/hessoun.html. (Redakcí 
zkráceno). Fotografie převzata z: Autor: neznámý – Person on abART archive. Volné dílo. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Hessoun_(1830-1906).jpg. 

 
 

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech 
www.farnostlouny.com  •  Srpen 2018  •  Ročník 11  •  Neprodejné 

 

Úvodní zamyšlení 
 

„Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.“ 

(Efezským 4,7) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele 
sv. Jakuba v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemo-
hou z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 5. srpna 2018 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad 
Opočno zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Sobota 12. srpna 2018 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad 
Černčice zvou k poutní slavnosti ke cti svatého Vavřince. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 19. srpna 2018 od 10:00 – zveme všechny poutníky ze 
širokého okolí do Dolního Ročova k POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. 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. Mši 
svatou doprovodí lounský chrámový sbor; hlavním celebrantem bude 
Msgre. PhDr. Milan Hanuš – generální vikář Apoštolského 
exarchátu Řeckokatolické církve v ČR. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2. 8. 2018 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  5. 8. 2018  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V OPOČNĚ 
 NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  – Mše svatá v 10:30. 

 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
  6. 8. 2018  SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
12. 8. 2018  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 
  – Poutní mše svatá v 16:00. 
 
19. 8. 2018  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM RO ČOVĚ 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

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

 
25. 8. 2018 SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
26. 8. 2018 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše– Mše svatá v 8:30. 

 
∗∗∗∗∗∗∗

Úryvky z knižních rozhovorů 
JOSEF MIXA. Boha neokecáš. (r. 2016) 

 
Koncem 60. let jste také zakotvil v Arcibiskupském 
paláci... 
Biskup Tomášek neustále podával na ministerstvo 
žádosti, abych byl jeho sekretářem. Vždycky je za-
mítli. Svolení dostal až v roce 1968. Nastoupil jsem 
k němu během pražského jara 1. března 1968. Byl 
jsem mu po ruce při vyřizování písemností, psal jsem 
na stroji všechny jeho žádosti, kázání a tak. Připravo-

val jsem také určité akce, recepce a plány jeho návštěv farností. Přijímal 
jsem hosty, rozhodoval jsem, kdo by měl, či neměl přijít. Vím, že za ním 
chodila spousta lidí z pozdějšího katolického podzemí, aby mu poradili. 
Z politiků jenom nějací lidovci. Většinou na ně dal, hlavně na Mádra a Zvě-
řinu. Ti ho svými názory do jisté míry ovlivnili. 
 

Jak jste vůbec prožívali nástup pražského jara? 
Osobně jsem se vůči těm událostem stavěl vyčkávavě. Žádná euforie. Oce-
ňoval jsem, že máme určitou svobodu, ale moc jsem tomu nevěřil, protože 
ve vztahu k církvi se ani v tom počátečním uvolnění nic nezměnilo. 
Navíc někdy v dubnu 1968 došla tajná zpráva z Vatikánu, abychom se udá-
lostmi pražského jara nenechali strhnout a nic nepodnikali, protože prý ne-
budou mít dlouhého trvání. Vatikán zřejmě znal sovětské plány. Tehdy to 
našim uším znělo překvapivě pesimisticky, zakrátko se však tato zpráva 
ukázala nanejvýš pravdivou. 
 

Podařilo se během pražského jara, jakkoliv krátkého, něco změnit 
či obnovit? 
Moc ne. Bylo to skutečně krátké období. Podařilo se nám jenom uvést 
v chod řeckokatolickou církev, která byla do té doby zakázaná. Proběhla 
kvůli tomu podpisová akce, která se hromadila na mém pracovním stole. 
Posléze jsem ji osobně doručil na ÚV KSČ a uspěla. 
Hůře už jsme tam pochodili s Ivanem Medkem s peticí ohledně obnovení 
církevních škol, vyučování náboženství na školách a jmenování biskupů. 
Sebralo se sice přes tři sta tisíc podpisů, ale úplně jsme pohořeli. A od té 
doby se vlastně nepodařilo už nic... 
 
Zdroj: MIXA, Josef a HÁJEK, Vít. Boha neokecáš. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016.  
172 stran, 16 stran obrazových příloh. Rozhovory. ISBN 978-80-7195-840-6. 


