
 
Katoličtí misionáři z našich zemí 

Jan Med (13. 4. 1916 Jihlava – 24. 1. 2011 Imphál, Indie) 
 

P. Jan Med, SDB patří mezi velké české misionáře. Více 
jak 75 let prožil v Indii, nejdříve v jižní části a pak na 
severovýchodě. Narodil se v Jihlavě a měl sedm souro-
zenců, jeho bratr Oldřich se stal také salesiánským kně-
zem. Ve svých 13 letech odešel Jan Med k salesiánům do 
Fryštáku. V roce 1933 se vydal do noviciátu na 
Slovensko, kde 31. 7. 1934 složil své první řeholní sliby. 
Rok nato 11. 11. 1935 nastoupil v italských Benátkách na 

loď a vydal se do Indie. Zde byl v roce 1943 vysvěcen na kněze. 
 

P. Med založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilnadu, která je nyní 
známou samosprávnou školou. Pracoval také na založení teologické univer-
sity v Bangalore a university Dona Bosca v Maram. Tajemství šíře jeho 
působení se skrývalo v práci s katechety a řeholními sestrami. Ti procházeli 
chudé čtvrti a venkovské oblasti a vyhledávali potřebné děti, které nechodí 
do školy, protože si to rodina z finančních důvodů nemohla dovolit. Jim pak 
zprostředkovával podporu. Peníze však nedával přímo rodinách, ale školám 
a internátům. 
 

P. Jan Med napsal několik knih. Jeho sborníku duchovních písní se dosud 
prodalo více jak 100 tisíc výtisků. Byl učitelem, ředitelem, provinciálem, 
novicmistrem, skladatelem náboženských písní a především člověkem, který 
přinášel chudým venkovským dětem vzdělání a evangelium. Byl mnoho-
stranně činný, významně utvářel salesiánskou kongregaci v Indii. 
 

Otec Med je mnoha Indy považován za svatého muže, protože nezištně po-
máhal mnoha lidem z různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho snahou 
bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních 
tradic, kultury a jazyka. Této pomoci by ovšem nebyl schopen bez přispění 
přátel z Čech a místních spolupracovníků, kteří se v jeho započatých dílech 
snaží usilovně pokračovat podle jeho slov: „Běžte a pokračujte v práci, která 
začala. Rád Vám požehnám a budu se za Vás modlit.“  Pohřeb P. Jana Meda 
se konal 28. ledna 2011 v indickém Dimapuru. 

 
Zdroje: https://rcmonitor.cz/cr/4453-v-indii-zemrel-cesky-misionar-p-jan-med-sdb;  
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/v-indii-zemrel-misionar-rodak-z-jihlavy-p-jan-med/; 
http://www.darujmevzdelani.cz/cs/novinky/68_john-med-daval-tak-aby-nebyl-dulezity; 
http://www.sadba.org/res/archive/1409/153427_03_1137739.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 

„Syn Boží se stal pro tebe člověkem.“ 
(sv. Jan Zlatoústý) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Upozornění na změnu času bohoslužeb – v období od 1. prosince 
2018 do 28. února 2019 začínají večerní bohoslužby v Lounech vždy 
o 1 hodinu dříve: v 16:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
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 koná v kostele svatého Jakuba 
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 9. prosince 2018 od 14:30 se můžete připojit k svátečnímu 
setkání na děkanství. Uvítáme hosta P. Jiřího Šolce, SJ. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 16. prosince 2018 odpoledne od 14:00 prosíme všechny 
zdatné farníky a farnice o pomoc při vánoční výzdobě v děkanském 
kostele sv. Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve středu 26. prosince 2018 od 15:00 Vás zveme na vánoční koncert 
do děkanského kostela sv. Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled adventních bohoslužeb 
 
  2. 12. 2018 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Žehnání adventních věnců, které si přinesete. 
   

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Mše svatá ve 14:30. 
 
  6. 12. 2018 SVÁTEK SV. MIKULÁŠE, patrona města Loun 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
 

  7. 12. 2018 PAMÁTKA SV. AMBROŽE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
 

  8. 12. 2018 SLAVNOST PANNY MARIE IMMACULATY 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
   

Kostel sv. Mikuláše v Orasicích – Poutní mše svatá v 15:00. 
 

  9. 12. 2018 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Mši svatou doprovodí chrámový sbor. 
  Po mši svaté přijde Mikuláš s nadílkou pro všechny hodné děti. 
 

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

16. 12. 2018  3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Rorátní zpěvy. 
 

23. 12. 2018  4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Rorátní zpěvy. 
   

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   – Mše svatá v 10:30. 
 

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

24. 12. 2018 ŠTĚDRÝ DEN 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.
  Poslední adventní mše svatá. 

Přehled vánočních bohoslužeb 
 
24. 12. 2018 VÁNOČNÍ MŠE SV. V DOMOVĚ 

PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY  v 10:00. 
 

 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA 
PRO DĚTI A JEJICH RODI ČE 
Kostel sv. Jakuba Staršího v Cítolibech v 15:00. 

 

  VÁNOČNÍ VIGILIE 
  Kostel sv. Vavřince v Černčicích v 16:00. 
 

  Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích ve 20:30. 
 

  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech ve 22:00. 
  Mši svatou doprovodí chrámový sbor. 
 

  VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA  
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově ve 23:00.
   

25. 12. 2018  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Děkanský kostel 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. 
 

26. 12. 2018 SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Sbírka pro bohoslovce: „Svatoštěpánská koleda". 

 

  Kostel sv. Václava v Lipenci  – Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Markéty v Kroučové – Mše svatá ve 14:30. 
 

29. 12. 2018  PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

30. 12. 2018 SVÁTEK SVATÉ RODINY  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
   

Kostel Narození Panny Marie v H. Ročově – Mše svatá v 14:30. 
 

31. 12. 2018 NEZÁVAZNÁ PAMÁTKA SVATÉHO SILVESTRA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:00. 

Slavnou bohoslužbu doprovodí lounský chrámový sbor a hosté. 
Zazní dílo J. J. Ryby Česká mše vánoční „Hej Mistře“ 

.



 
Narození Pána Ježíše 

Katecheze papeže Františka na gen. audienci 27. 12. 2017 
 

... V našich časech, zvláště v Evropě, jsme svědky 
určitého „znetvoření“ Vánoc. Ve jménu falešného 
respektu, který není křesťanský a nezřídka v sobě 
skrývá vůli odsunout víru na okraj, bývá z této 
slavnosti eliminována jakákoli zmínka o Ježíšově 
narození. Ve skutečnosti však právě tato událost tvoří 
pravé Vánoce! Bez Ježíše nejsou Vánoce; je jiný 

svátek, ale nikoli Vánoce. A pokud je On středem, pak také všechno 
kolem – tedy světla, zvuky a různé místní tradice, včetně vánočních 
pokrmů – vytváří společně slavnostní atmosféru. Jestliže však 
odstraníme Ježíše, světlo zhasne a všechno se stane fikcí a zdáním. 
 
Zvěst církve nás stejně jako pastýře z evangelia (srov. Lk 2,9) přivádí 
ke hledání a nalezení pravého světla – Ježíše, jenž se stal člověkem 
jako my a překvapivě se zjevuje: narodí se z neznámé dívky, která jej 
porodí ve stáji pouze za pomoci manžela... Svět si ničeho nevšimne, 
ale v nebi jásají andělé, kteří vědí! A tak se Boží Syn představuje dnes 
také nám, totiž jako Boží dar lidstvu, které je pohrouženo do temnot a 
hlubokých mrákot (srov. Iz 9,1). I dnes pozorujeme, že lidstvo dává 
často přednost temnotě, neboť ví, že světlo by odhalilo všechny 
skutky a myšlenky, které ve svědomí působí zahanbení či hryzání. 
Preferuje se tedy temnota a vlastní pomýlené návyky zůstávají 
neotřeseny. 
 
Můžeme se tedy ptát, v čem spočívá přijetí Božího daru, kterým je 
Ježíš. Jak nás On sám učil svým životem, znamená to stávat se denně 
nezištným darem pro ty, které potkáváme na svojí cestě. Proto se 
o Vánocích dávají dárky. Pravým darem je pro nás Ježíš a jako On 
chceme, aby byl darem pro druhé. A jako my chceme být darem pro 
druhé, dáváme si dárky jako znamení tohoto postoje, kterému na učí 
Ježíš. On byl poslán od Otce, aby obdaroval nás a my se stali darem 
pro druhé... 
 
Zdroj:  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26935 

Horké Vánoce 
Zdeněk Čížkovský ( z knihy V Africe mi říkali Sípho) 

 

Jednou o Vánocích, nedlouho před půlnoční, najednou přiběhl zpocený a udýchaný 
mladý muž, padl přede mnou na kolena, což není zrovna jejich zvykem, a prosil mě 
o pomoc: „Otče, moje žena má rodit, ale nějak to nejde, musí do nemocnice, prosím 
odvezte ji tam. Bude to naše první dítě.“ 
 

Nebylo by to sice poprvé, co bych někoho vezl do nemocnice, vzdálené asi půldruhé 
hodiny jízdy od fary, ale za necelou půl hodinu měla začít slavná mše svatá. Nastala 
chvilka horečného uvažování. Na pláni za kostelem je asi tak dva tisíce lidí čekajících na 
obřad, vrátit se mohu nejdříve za tři čtyři hodiny, a když už to nebude půlnoční, počkají 
na mě? Promluvil jsem s mými poradci, staršími jednotlivých rodů a vysvětlil jsem jim 
naléhavost situace. Jednohlasně řekli: „Ano, otče, jeďte, někdo by mohl zemřít, a to se 
nesmí stát.“ Podíval jsem se po zástupech lidí, všichni už věděli, co se děje a upírali na 
mě své oči. Cítil jsem, že si opravdu přejí, abych jel a zachránil ohrožené životy. Bylo 
hrobové ticho a do tohoto ticha jsem jen řekl: „Jedu zachránit životy, a Ježíšek se na-
rodí.“ Tak jak jsem byl /…/ jsem sedl do džípu v doprovodu mladého muže a sjeli jsme 
dolů z kopce, kde už na nás čekala rodička, celá zkroucená bolestí, s mladou dívenkou, 
která ji doprovázela. 
 

Jeli jsme nejdříve velmi pomalu, protože cesta byla samý hrbol a výmol, no nic příjem-
ného pro takové cestující. Auto místy až nesnesitelně kodrcalo a hrkalo, ale díky tomu se 
stalo něco, co bych ani v nejmenším nepředpokládal. Asi po půl hodině jízdy se najed-
nou ozvalo bušení na okénko, křik a dívenka vzadu gestikulovala. Manžel ženy, která 
měla rodit, seděl vedle mě. 
 

Položil ruku na volant a řekl, že zjistí, co se vlastně děje. Zastavil jsem a zbledl v tom 
okamžiku zároveň, protože zezadu se ozval pláč a křik novorozeněte. Neměl jsem 
s porody žádné zkušenosti, myslím, že ani manžel mladé maminky či dívenka z jejího 
doprovodu. Mohlo se ještě leccos stát. Ale nestalo, dopadlo to s Boží pomocí dobře, a 
když jsme se vydali nazpátek, domorodé osazenstvo už jen samou radostí pískalo, výs-
kalo, jeden překřikoval druhého. /.../ Její manžel mě poprosil, abych je zavezl domů, že 
mi dají kozu. To je na africké poměry velký dar. 
 

Vystoupil jsem z auta a řekl jsem jim: „Já jsem pomohl vám, vy teď pomůžete mně.“ 
Hleděli na mě s otevřenými ústy, bez představy, co asi tak můžu chtít. Ale nasedli znovu 
do džípu a společně jsme vyjeli na kopec mezi jásající a čekající davy lidí. Maminku 
s jejím novorozenětem jsem odvedl k dřevěné chýšce, posadil na slámu a jejího manžela 
k ní „instaloval“ jako Josefa. Začala dítě kojit a v tom okamžiku jsem si myslel, že za-
hřmělo, protože stovky a stovky lidí zajásaly a začaly zpívat „Narodil se Kristus Pán, 
veselme se...“  
 

Ke skutečným jesličkám jsem si oblékl roucho a začal se mší svatou jednu hodinu po 
půlnoci. Děti a dospělí chodili před tuto /…/ rodinu a dávali jí jablíčka, banány, bonbony. 
Bylo to dojemné, krásné. Jak se vydařily tyhle Vánoce, na to do smrti nezapomenu. 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/knihovna/v-africe-mi-rikali-sipho; ČÍŽKOVSKÝ, Zdeněk. V Africe mi 
říkali Sípho: životní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 



 
Závěrečná modlitba z knihy Zahrada Mariánská 

Julius Zeyer 
 
 

„Maria! Za tebou hlasy naše z prachu 

nesou se do tůně nebes nejhlubších, 

ó matko Spásy naší, ó hvězdo moře 

věčnosti, ó hvězdo jitřní nového života! 

Slyš prosbu naši, Paní andělů, ó květe 

přelíbezné cudnosti! Tvé srdce svatosti 

jest nádobou a milost z něho lije se do 

duší našich, jako rosa na nivy! Ó Panno, 

předurčena jako slunce osvětliti země 

tmu, plaš světlem čistoty své stíny hříchu 

od prahu naší lidské slabosti! Ty jasný zdroji rajských vod, ó ukoj nás 

tou vláhou nebeskou, jež jest živlem tvým, a čisté učiň naše rty pro 

slovo Boží, čistá srdce naše, hodná lásky nejvyšší! Maria, jméno tvoje 

plní nebesa nejsladší vůní a ohlas jeho duše naše hojí jako balzám 

zázračný! Maria, matko drahá Krista, ó přijmi milosrdně prosby naše 

pokorné a Synu svému podej je, jak počty naší kajícnosti, a za nás 

mluv, abychom dosáhli odpuštění hříchů svých, tvou nežnou 

přímluvou, ó matko sladká, požehnaná mezi ženami na věky věků! ...“ 

 
 
 
Zdroj: ZEYER, Julius. Zahrada Marianská. 7. vydání. Praha: Česká grafická Unie, 1928. 

Úryvky z knižních rozhovorů 
Bohumil Vít TAJOVSKÝ: Člověk musí hořeti (r. 2001) 

 

Durych kdysi napsal, že česká 
zbožnost bývá zdrženlivá, opa-
trná, prostá okázalosti. Je také 
nazývána plachou zbožností. 
Češi zkrátka nejsou výbušní lidé 
a své vnitřní zážitky nedávají 
moc najevo. Slovanské povaze to 
patrně není tak vrozené jako 
povaze románské nebo germánské. 

Co pro vás v životě vlastně znamenala víra? 
Jednoduše řečeno: víra byla nejsilnější oporou mého života. Kdybych 
ji neměl, už bych dávno nebyl na světě. Jasně říkám, že bez víry 
v Boha bych musel všechno vzdát. Nejvíc mi pomohla v kriminále, 
kde mi přinášela pocit jistoty, že všechno má nějaký smysl. Pokud 
bych tuto naději a důvěru ztratil, tak by mi snad už opravdu zbývala 
jen ta oprátka na krk. 

Kdy jste měl největší pochybnosti? 
Myslím, že jsem byl nějakých velkých pochybností – že by mě Bůh 
opustil – ušetřen. Takový zápas o víru jsem zatím neprožil. I v těch 
nejtěžších chvílích jsem měl vždycky důvěru, že bude líp. Víra je jistě 
ovlivněna výchovou, prostředím, školou, ale především je to dar Boží. 
Pán Bůh víru člověku nabízí a svobodná vůle člověka tkví v tom, že ji 
může odmítnout. 

Čím může dnešního člověka oslovit právě křesťanství? 
Svou duchovní hloubkou. Když někdo žije křesťanským životem, je 
k druhým lidem laskavý a přívětivý, nepodráží jim nohy a netouží jim 
uškodit. Ctnosti křesťanského života mohou oslovit každého. V tom 
nám skýtají největší příklad první křesťané. 
 
Zdroje: TAJOVSKÝ, Bohumil Vít. Člověk musí hořeti: rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem 
želivského kláštera. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001. 608 s. ISBN 80-7215-126-6; 
https://slovo.proglas.cz/res/archive/293/064128_70_428942.jpg. 


