
 
Úryvky z dopisů velkých osobností 

Svatý Jan Eudes 23. 7. 1659 Jeanu-Jacqeusovi Blouet de Camilly 
 

Nejdražší bratře. 

Nemohu ani vypovědět, jak mnoho milostí mi Bůh na této 

misijní cestě seslal. Nyní již delší dobu nemohu kázat 

v kostele, nestačí pro tolik lidí, přestože je velký. V neděli 

přišlo více než patnáct tisíc lidí. Bylo zde dvanáct zpověd-

níků, ani padesát by však nestačilo... Nebylo slyšet nic než 

pláč a sténání ubohých kajícníků. Plody, jež zpovědníci sklízejí, jsou sku-

tečně ohromné. Smutné však je, že stačíme vyzpovídat pouze čtvrtinu těch, 

kdo po zpovědi touží. Jsme kajícníky doslova zaplaveni. Někteří lidé už 

čekají na zpověď i déle než týden, a ještě stále se jejich touha nevyplnila. 

Padají na kolena před kněžími, pláčou a prosí je, aby vyslechli jejich zpo-

věď. Už jsme zde ve Vasteville a Villedieu šest týdnů. Misijní cesty přinášejí 

velké dobro a jsou vskutku nutné. 

 

(...) Musíme se stále modlit k Pánu, aby poslal dělníky na svou žeň. Co dělá 

tolik doktorů teologie a kazatelů v Paříži, když zde po tisících hynou duše 

pro nedostatek těch, jimž by stačilo jen natáhnout ruku a mohli by tyto 

ubožáky zachránit před zatracením a věčným trestem? ... Měl bych jet do 

Paříže a volat na Sorbonně a ostatních kolejích: Hoří, hoří, hoří! Plameny 

pekelné ohrožují celý svět! Opusťte Paříž, doktoři, bakaláři, důstojní otcové, 

vy všichni kněží, a pomozte hasit tyto pekelné ohně! 

 

 Váš bratr 

         Jan Eudes 
 
 
 
Zdroje: Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život a chování 
církve, opravdová víra a opravdové náboženství. Překlad Ivana Čihánková. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002. s. 53−54. http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-eudes/. 
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Úvodní zamyšlení 

„Válka Zlého proti Pánu je válkou vedenou proti rodině.“ 
Z promluvy sv. Šarbela (*1828 − †1898) 

 

Aktuálně 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu odpoledne probíhá výuka náboženství v budově děkanství. Rodiče 
mohou přihlásit děti na tel. čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 1. září 2019 od 14:00 Vás zveme do Vinařic k poutní slavnosti ke cti 
svatého Jiljí. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 5. září 2019 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 15. září 2019 od 9:00 Vás zveme na SLAVNOST POSVĚCENÍ  děkan-
ského kostela sv. Mikuláše v Lounech. Mši svatou doprovodí chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 21. září od 16:00 Vás zveme na slavnostní koncert, který pořádáme jako 
poděkování dárcům za dary na opravu varhan kostela sv. Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 22. září 2019 od 10:30 Vás zveme do Dobroměřic k poutní slavnosti 
s koncertním doprovodem ke cti svatého Matouše. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 28. září 2019 od 10:30 Vás zveme do Lipence k poutní slavnosti ke cti 
svatého Václava. Poutní mši svatou bude doprovázet lounský chrámový sbor. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  1.  září 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 

 Mše svatá k Duchu svatému za naše děti, mládež a učitele. 
 

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

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 
 

  5.  září  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  7.  září MŠE SVATÁ K POCTĚ PANNY MARIE 
  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 

  8.  září  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (svátek Narození Panny Marie) 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 

 

  POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele Narození Panny Marie  
  v Horním Ročově – Mše svatá v 14:30. 
 

15.  září SLAVNOST POSVĚCENÍ DĚKANSKÉHO KOSTELA   
  SV. MIKULÁŠE V LOUNECH – Slavná mše svatá v 9:00. 
     

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
22.  září  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30. 

 

28.  září SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
  POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Kostel sv. Václava v Lipenci – Mše svatá v 10:30. 
Mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. 
 

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

29.  září  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

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

O mši svaté: Příprava darů 
 

Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 
 text z odstavců 73−75 
 

Na začátku slavení eucharistie jsou přinášeny 
k oltáři dary, které se stanou Kristovým tělem a 
krví. Je chvályhodné, když chléb a víno přinášejí 
věřící. Kněz nebo jáhen je od nich na vhodném 

místě přijímá, aby je odnesl na oltář. Ačkoliv chléb a víno určené k boho-
službě už věřící nepřinášejí ze svého jako kdysi, přece si obřad přinášení 
darů uchovává svůj duchovní smysl a význam. 
 

Vítány jsou i peníze nebo jiné dary pro chudé nebo pro kostel, které věřící 
přinesli anebo které byly vybrány v kostele; ty se uloží na vhodném místě 
mimo eucharistický stůl. 
 

Průvod, ve kterém se dary přinášejí, je provázen zpěvem k přípravě darů; má 
trvat aspoň tak dlouho, dokud se dary neuloží na oltář. Příprava darů může 
být vždy doprovázena zpěvem, i bez průvodu s dary. 
 

Chléb a víno klade kněz na oltář a modlí se přitom předepsané modlitby. 
Dary položené na oltář může kněz okouřit a potom také kříž a samotný oltář, 
aby se naznačilo, že oběť církve a její modlitba stoupá jako dým kadidla 
před Boží tvář. Po okouření darů a oltáře mohou být jáhnem nebo jiným 
přisluhujícím okouřeni i kněz pro svou posvátnou službu a lid kvůli křestní 
důstojnosti. 
 

Katechismus katolické církve, text z odstavce 1350 
Předložení obětních darů (offertorium): přinášejí se někdy v průvodu, chléb 
a víno, které kněz bude jménem Krista obětovat v eucharistické oběti, v níž 
se stanou jeho tělem a jeho krví. Je to úkon samého Krista při Poslední ve-
čeři, „když vzal chléb a kalich“. „Jen církev může přinášet Stvořiteli tuto 
čistou oběť tím, že mu s díkůvzdáním obětuje to, co pochází z jeho stvo-
ření.“ Přinášení darů a jejich kladení na oltář přebírá Melchizedechův úkon a 
klade Stvořitelovy dary do Kristových rukou. On pak ve své oběti přivádí 
k dokonalosti všechny lidské pokusy přinášet oběti. 
 
 
Zdroje: 
http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1350;https://img.signaly.cz/upload/c/4/6fb1bcc72
6e0d0830337d6c16fc742/ob%C4%9Btn%C3%AD%20dary.jpg; http://m.liturgie.cz/misal/igmr.htm#2.3. 


