
Z dnešního evangelia: 

   Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, 

shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl 

uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je  

v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého 

Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 

myslí.“ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: 

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Na těch dvou 

přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“     (Mt 22,34-40) 

 

K zamyšlení 

   Často se hanlivě připisuje židovství množství předpisů 

(613 nařízení a zákazů). Ovšem nároky a předpisy církve 

nejsou o nic jednodušší. Co je tedy nejpodstatnější? 

Ježíšovo známé shrnutí je neuvěřitelně jednoduché, ale 

přesné. V obou případech při tom cituje Tóru. Je vidět, že 

se výborně orientuje! Ježíš tedy přikázání neruší ve smyslu 

pohrdání či odmítnutí, ale poukazuje na smysl těchto 
předpisů. A takto také vnímá nároky církev. Ptá se po 

smyslu a významu. Není jednoduché všechny předpisy  

a příkazy znát. Kdo však vychází z principu lásky, je na 

nejlepší cestě.    (vira.cz) 

Modlitba  
 

Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od Tebe nevzdálila 

žádná ukvapená myšlenka, 

ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit, 

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty 

dvojznačným úmyslem, 

pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, 

svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň. 

Dej mi rozum, Pane, který Tě poznává, 

moudrost, která Tě nalézá, život, který se Ti líbí, 

vytrvalost, která s důvěrou k Tobě lne, 

a důvěru, jež mě konečně učiní zcela Tvým.  
 

 

(sv. Tomáš Akvinský) 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Umění opouštět a odpouštět patří k sobě; bez něho 

neexistuje pokoj v srdci. 

 Vzpomínka na zemřelé je dobrou příležitostí k tomu, 

abychom poslali trochu lásky, vděčnosti či odpuštění 

na druhý břeh. 

 Bez mrazu by nevzniklo sladké ledové víno a bez 

prožitých zkoušek by nikdo z nás neměl trpělivost  

a milosrdné srdce. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  
 

Odpověď k žalmu – neděle 26.10.2014 
 

 

 
 

„Miluji tě, Hospodine, má sílo!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út - v 17.30 hod. 

             St - v 17.30 hod.  

  Čt - 7.30 hod. 

Pá - 17.30 hod.  

  Ne - 9.00 hod.  

Sulejovice Ne - 10.30 h. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín           So - 10.00 hod.  
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 4.11.2014 od 15 h. 
 

1.11.2014 – Slavnost Všech Svatých – Lovosice 

v 16.00 hod. 

VÁCLAV Č. 42 (2014) 

26.10.2014 

30. neděle v mezidobí 
 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

28. října – svátek Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů 
 

   Svátek dvou apoštolů, kteří jsou v seznamech 

Dvanácti uváděni společně. První, než se stal Ježíšovým 

učedníkem, patřil zřejmě mezi zelóty (původně  

k nábožensko-nacionalistickému hnutí zelótů, kteří 

chtěli svrhnout cizí nadvládu, nebo alespoň projevoval 

velkou horlivost pro židovskou identitu). Od druhého je 

zaznamenána otázka při poslední večeři a je mu připsán 

jeden novozákonní list. 

   V mimobiblických zprávách se hovoří o jejich 

společné apoštolské cestě a mučednické smrti, ke které 

se snad přičinili pohanští kněží, pravděpodobně v Persii. 

Jedna z málo věrohodných legend vypráví o zázračném 

uzdravení edesského krále Abgara, poté co se jej Juda 

dotkl. Dále hovoří o pokračování cesty obou apoštolů až 

do Persie, kde panovníkovi, oproti jeho kněžím 

očekávajícím válku, předpověděli příchod poslů míru. 

Po naplnění této předpovědi se král na své kněze 

rozhněval a oni potom prý přepadli apoštoly v Suaniru, 

kde Judu ubili kyjem a Šimona rozřezali pilou. - Tím 

tato legenda vysvětluje jejich hlavní atributy. 
 

Další památky: 

31. října –  Pá nezávazná pam. sv. Wolfganga, biskupa 

1. listopadu – Slavnost Všech svatých  

2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 26.10.2014 – v 9.00 hod. Pohřební mše za † Antonína 

Beneše 

           v Sulejovicích v 10.30 hod. – za † Olgu a její rodinu 

So – 1.11.2014  v 16.00 hod.– Lovosice - za farníky 

Ne – 2.11.2014 – v 9.00 hod. za všechny zemřelé                            

v Sulejovicích v 10.30 hod. – za † Vlastimila Lance 

 

Česká biskupská konference vyhlásila pátek 31. října 2014 

Dnem půstu za mír na Blízkém východě. Také ve 

spolupráci s Charitou ČR se pořádá celonárodní sbírka na 

pomoc lidem v těchto zemích. 

 

Pobožnost na lovosickém hřbitově se bude konat 

v neděli 2.11.2014 od 15.00 hod. 

 

Sbírka na misie v naší farnosti vynesla 5.008,- Kč. 

Mnohokrát Vám děkuji za veškerou podporu misijního 

díla. 
 

Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Proto 

Vás žádám, abyste se tuto modlitbu modlili denně buď  

v kostele přede mší svatou, nebo soukromě. 

 
 

 

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 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. 

Tato výjimka platí ještě v následujících pěti 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.  

 

 

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Už tu není místo 

 

   Duchovní mistr vstoupil do kostela, ale záhy opět vyšel 

ven. Jeden z jeho učedníků se ho zeptal na důvod jeho 

rychlého odchodu. Mistr mu odpověděl: „Kostel je příliš 

plný a už tam pro mě není místo!“ Pak odešel. Učedník 

nakoukl do kostela a uviděl jenom pár lidí, kteří klečeli 

v lavicích – kostel byl prakticky prázdný! Rychle utíkal za 

svým učitelem: „Lhal jsi, mistře! Kostel je prázdný!“ Mistr 

mu to velmi klidně vysvětlil: „Příteli, zřejmě jsi tomu 

neporozuměl správně! Kostel je plný, plný slov, která 

nemají sílu dostat se ani ke stropu. Plytké modlitby 

zaplňují chrámy, ale nedosahují k nebi.“ 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

116. Co znamená, že Duch svatý „mluvil ústy 

proroků“? 
   Už ve Starém zákoně naplňoval Bůh svým Duchem muže 

a ženy, takže pozvedali hlas, aby ohlašovali jeho vůli, 

promlouvali jeho jménem a připravovali národ na příchod 

Mesiáše. 

   Ve Starém zákoně si Bůh vyhledával muže a ženy, kteří 

byli ochotni dát se jím povolat k poslání utěšitelů, vůdců  

a karatelů svého lidu. Byl to Boží Duch, který promlouval 

ústy Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela a dalších proroků. Jan 

Křtitel, poslední z těchto proroků, příchod Mesiáše pouze 

nezasliboval, ale ještě za svého života se s ním osobně 

setkal a představil ho vyvolenému národu jako 

osvoboditele z moci hříchu. 
 


