
Z dnešního evangelia: Výročí posvěcení kostela 
                                          

   Když Ježíš přišel do kraje u Cesareje Filipovy, zeptal 

se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna 

člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za 

Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ 

Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr 

odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu 

na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, 

protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský 

Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr –Skála - a na té skále 

zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. 

Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na 

zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude 

rozvázáno na nebi.“ (Mt 16, 13-19) 

   Duchovní svatyně církve bude čelit mocnostem zla, 

protože jejím základem je Šimon nazvaný Skála. 

Nejde však o jeho lidské síly a možností, ale o víru  

a vnitřní moc, která je darem od Boha pro Petrovo 

poslání. Petr určí právo, které bude závazné v církvi,  

a rozsudky dané na zemi budou platit také v nebi. Tuto 

moc má každý nástupce Petra, tedy každý papež. 

 

Pozvání... 
 

1) 29. října 2012 náš ministrant Petr Jan Urban slaví  

1. výročí přijetí křtu. Zveme všechny na mši svatou, 

která se uskuteční za týden v pondělí 29. října 2012 

v 17.00 hod. 

 

2) Poutní mši sv. v kostele Všech Svatých  

v Litoměřicích ve čtvrtek 1. listopadu v 18.00 hod. 

bude sloužit otec biskup Jan spolu s augsburským 

biskupem Mons. Konrádem Zdarsou, generálním 

vikářem otcem Stanislavem a dalšími kněžími.  

   Misijní kalendář lze zaplatit dvěma způsoby: Buď 

použijete složenku vloženou v kalendáři nebo dáte 

vámi zvolenou částku do košíčky v kostele. 

 

MODLITBA PRO TEBE  

   Chtěl bych se osvobodit 

- od strachu plout proti proudu 

- od sklonu myslet jen na sebe 

- od zvyku volit vždycky tu nejpohodlnější cestu 

- od závisti každému, kdo je nebo má víc než já. 

   Když mne osvobodíš, budu opravdu svobodný. 

   Odpusť mi a učiň mne svobodným 

- dělat co je správné 

- vidět své bližní 

- začínat znovu. 

   Ukaž mi cestu. 

   Dej mi sílu, abych po ní šel. 

Amen. 
 

Myšlenky pro život 

 
 Vnější formy zbožnosti jsou dobré, pokud se jich 

využívá k dosažení vnitřního cíle a pokud pomáhají 

osvobodit se od vazeb k pozemským věcem.( Johann 

Tauler) 

 Jediná vděčná myšlenka k nebesům je již 

dokonalou modlitbou. (Lessing) 

 Tvoje místo v nebi bude vypadat tak, jako by ti 

bylo vytvořeno přesně na míru, jen a jen pro tebe, 

protože ty jsi stvořen pro ně. (C. S. Lewis) 

 Kdybych zemřel... kam půjdu? 
 

 

 

 

 

 

Rozvrh pobožností na hřbitovech: 
 

Lovosice – 2. listopadu v 15.00 hod. 

Velemín – 3. listopadu v 10.00 hod. 

Milešov – 3. listopadu ve 12.00 hod. 

Sulejovice – 4. listopadu v 10.30 hod. 

Prackovice n. L. – 4. listopadu v 15.00 hod. 

Lukavec – 6. listopadu v 15.00 hod. 

 
 
 
 
 
 

Slavnost Výročí posvěcení 

kostela 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. v 15.30 hod. – na faře. 

 Křesťanské rozhovory – st. 31.10.2012 v 17.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu - neděle 28.10.2012 
 

 

 

 

„Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine 

zástupů!” 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út. -16.30 

  St. - 16.30 

  Čt. - 7.30 

  Pá. - 16.30 

  Ne. - 9.00 

Sulejovice Ne. - 10.30 

Milešov Pá. -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So. - 10.00 
 

Změny v příštím týdnu:  

- Po změně času mše sv. v týdnu budou 

odpoledne v 16.30 hod. 

- Ve čt. 1. listopadu mše sv. bude v kostele 

v Lovosicích v 16.30 hod. 

 

VÁCLAVČ.11(2012) 

28.10.2012  

30.neděle v mezidobí 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

1. listopadu – slavnost Všech Svatých 
    

   Ve 4. století se na Východě začal slavit společný 

svátek všech mučedníků. Můžeme si ale připomenout, 

že do této doby se označení mučedník (martyr) 

vztahovalo nejen na ty, kteří přímo prolili za víru 

krev, ale i na ty, kteří trpěli ve vězení nebo ve 

vyhnanství, byť se vrátili a zemřeli pokojně. Teprve 

od 4. století byli ti, kteří nezemřeli mučednickou smrtí 

označeni za vyznavače (confessores). 

   V Římě se slavnost všech mučedníků začala slavit 

13.5.609 jako výroční den posvěcení (Bonifácem IV.) 

římského Pantheonu, který byl původně chrámem 

všech olympských bohů. Chrám byl zasvěcen Panně 

Marii a všem mučedníkům. 

   Papež Řehoř III. (731—741) v bazilice sv. Petra 

určil jednu oratoř památce Spasitele, jeho Matky, 

apoštolů, vyznavačů, mučedníků a všem v Pánu 

zemřelým. To je považováno za základ pro společný 

svátek. Slavení všech svatých (martyr i confessores) 

se objevilo v 8. století i v Irsku a v Anglii, u Keltů  

a Franků. Papež Řehoř IV. (827—844) přeložil oslavu 

ze 13. května na 1. listopad. K rozšíření svátku  

v listopadu napomohla potom návštěva tohoto papeže 

u krále Filipa Zbožného ve Francii kolem r. 835. 
 

Další památky: 

28. října – Slavnost VÝROČÍ POSVĔCENÍ 

KOSTELA; svátek Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů. 
 

31. října – st.  nezávazná pam. sv. Wolfganga, 

biskupa,                                                                         

2. listopadu – pá. Vspomínka na všechny věrné 

zemřelé,                                                                          

3. listopadu – so. nezávazná pam. sv. Martina de 

Porres, řeholníka,                                                           

4. listopadu – ne. pam. sv. Karla, Boromejského, 

biskupa, 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne. 28.10.2012 – v 9.00 hod. Za † Květuši Jiříkovou. 

             v 10.30 – Na dobrý úmysl. 

Út. 30.10.2012 – Za † Pavlínu a Josefa Potočara. 

St. 31.10.2012 – Za † rodiče a příbuzné. 

Čt. 1.11.2012 –  Za † farníky.    

Pá. 2.11.2012 – v 9.00 hod. Za zemřelé z Domova 

Důchodců v Milešově;  

  v 16.30 hod. Za všechny zemřelé. 

So. 3.11.2012 –  Za † farníky. 

Ne. 4.11.2012 – v 9.00 hod. – Za † členy rodiny 

Křečků a Hájků. 

    v 10.30 – Za † Jaroslava Helcla. 
 
 

Odpustky a Dekret Apoštolské 

penitenciárie 
 

   Památka všech zemřelých, lidově označovaná 

„Dušičky", je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě 

nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného 

společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování". 

Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá 

toto konečné očišťování „očistcem". Modlitba za 

zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici  

a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období 

od 1. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše 

v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. 

plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za 

odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. 

   Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů 

římské kurie, do jehož agendy patří odpustky) udělila 

českým a moravským diecézím výjimku na žádost 

místních biskupů a věřící v České republice mohou 

tedy od letoška pro duše v očistci získat odpustky už  

v týdnu před Památkou věrných zemřelých, v případě, 

že v obvyklé době od 1. do 8. listopadu nemohou  

z vážných důvodů navštívit hřbitovy. Čerstvě udělená 

výjimka platí v následujících sedmi letech.  

   K obvyklým podmínkám získání plnomocných 

odpustků v dušičkovém týdnu (sv. zpověď, nebo stav 

milosti posvěcující, sv. přijímání, modlitba Otče náš, 

Věřím v Boha a na úmysl Svatého otce, návštěva 

hřbitova (1. a 2. listopadu stačí navštívit kostel)) 

přibývá pro toto prodloužené období (od 25. do 31. 

října) podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící 

nemůže získat odpustky v obvyklé době. Vždycky je 

potřeba pro získání plnomocných odpustků nemít 

zalíbení v nějakém hříchu.  

 

   Dotaz farníka:  „Když chci získat odpustky 

především pro svoje blízké, ale jdu se modlit na jiný 

hřbitov, získávám odpustky pro své blízké, nebo pro 

lidi na hřbitově, kde se modlím?    

   Vážený farníku, získání odpustků nezávisí na místě, 

ale na Vašem úmyslu. Když věnujete odpustek např. za 

svého zemřelého bratra, tak se mu jej dostane, i když 

budete hodně daleko od jeho hrobu.  

   Máte-li dotazy k věcem víry, napište na e-adresu 

farnost.lovosice@seznam.cz  nebo do schránky na 
faře.  

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

   11 .Proč  předáváme víru dalším lidem? 

Víru předáváme proto, že nám to ukládá Ježíš: „Jděte 

tedy, získejte za učedníky všechny národy“ 

Žádný skutečný křesťan nepřenechá předávání víry 

výlučně odborníkům (učitelům, kněžím, misionářům). 

Křesťanem se člověk stává pro druhé lidi. To znamená, 

že každý skutečný křesťan si přeje, aby Bůh přišel  

i k druhým lidem. Proto si uvědomuje: Pán mě 

potřebuje! Jsem pokřtěný, biřmovaný a zodpovědný za 

to, aby se lidé v mém okolí dověděli o Bohu a aby 

dospěli „ k poznání pravdy“. Matka Tereza měla po 

ruce výstižné přirovnání: „ Často vidíš podél cest 

natažené dráty elektrického vedení. Dokud jimi 

nezačne protékat proud, není světlo. Ten drát, to jsi ty 

a já! Proudem je Bůh! Máme moc dovolit proudu, aby 

námi protékal a přinášel světu světlo: JEŽÍŠE – nebo 

můžeme odmítnout dát se použít, a tím připouštíme, 

aby se šířila temnota.“ 
 


