
 
Svatí, kteří nás provázejíSvatí, kteří nás provázejíSvatí, kteří nás provázejíSvatí, kteří nás provázejí    

 
Svatý Radim (* před r. 970 – † po r. 1006), 12. října 
Patron: Čech a Polska 
 

Radim byl nejmladší syn knížete Slavníka  
a nevlastní bratr sv. Vojtěcha. Vzdělání získal 
stejně jako jeho bratr v Magdeburku. Když se 
Vojtěch stal pražským biskupem, vzal Radima 
k sobě a pečoval o jeho vzdělání. Od té doby byl 
Radim Vojtěchovým nerozlučným průvodcem. 
Odešli spolu roku 988 do Říma s úmyslem putovat 
dále do Svaté země. V Římě navštívili císařovnu 
Theofano, vdovu po císaři Otovi II., která jim 

darovala na cestu mnoho stříbra. Vojtěch si však cestu rozmyslel. 
Stříbro společně rozdali chudým a stali se benediktinskými mnichy 
v klášteře sv. Bonifáce a Alexia na Aventině. Radim zde přijal jméno 
Gaudencius. Po čase se oba bratři vrátili do Prahy. Roku 994 putovali 
znovu do Říma a odtud do Polska a k pohanským Prusům. Radim byl 
svědkem Vojtěchovy mučednické smrti a sám byl Prusy zajat. Po 
svém propuštění odešel k Boleslavu Chrabrému a postaral se, aby byly 
Vojtěchovy ostatky uloženy v Hnězdně. 
 
Císař Ota III. i nový papež Silvestr II. byli horlivými ctiteli nového 
mučedníka sv. Vojtěcha a v roce 999, kdy připutoval Radim znovu do 
Říma, byl papežem vysvěcen na biskupa a jmenován „arcibiskupem 
sv. Vojtěcha“ ve Hnězdně. Příslušely mu také diecéze Krakov, 
Vratislav a Kolobřeh. Podobně jako Vojtěch vynikal Radim svou 
učeností a horlivostí pro Boží dílo. V listopadu 1003 bylo na území 
Polska zavražděno pět benediktinských bratří, pokračovatelů 
sv. Vojtěcha. Radim se postaral o přenesení jejich ostatků a o přípravu 
jejich kanonizace. Pravděpodobně to byl Radim, kdo měl velký podíl 
na literárních zprávách o sv. Vojtěchovi i o Pěti svatých bratřích.  
V roce 1039 bylo Radimovo tělo společně s ostatky sv. Vojtěcha  
a Pěti svatých bratří přeneseno do Čech. 
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    

„Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který 
je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“ (Efezským 4,5-6) 

 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    

∗∗∗∗∗∗∗ 
MĚSÍC ŘÍJEN JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII R ŮŽENCOVÉ  a 
modlitbě růžence. Vždy půl hodiny přede mší svatou se sejdeme ke společné 
modlitbě růžence: v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 17:00 a v neděli od 08:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU PROBÍHÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v budově 
děkanství. Rodiče mohou přihlásit děti na telefonním čísle 415 652 395 nebo 
osobně na děkanství. Mladší žáci zahajují výuku ve 14:00, starší žáci ve 
14:50, studenti a mládež od 16:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2011 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2011 od 11:00 můžete být přítomni požehnání 
Hubertovy jízdy v Opočně. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2011 od 17:00 se uskuteční slavnostní koncert 
k 16. výročí založení flétnového souboru COLLEGIUM FLAUTINI. 
V kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech vystoupí flétnové soubory pod 
vedením paní Jany Sečanské a pozvaní hosté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 30. ŘÍJNA 2011 NEZAPOMEŇTE - OPĚT ZMĚNA ČASU! 
NUTNO VČAS POSUNOUT MALOU RUČIČKU O HODINU ZPĚT. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužeb    

 
   2. října 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Chrám 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. 
 

   6. října  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  9. října  28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30. 
 

16. října  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

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

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

 

23. října 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NED ĚLE 2011 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Sbírka je určena na misijní projekty. 
 

28. října SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 

STÁTNÍ SVÁTEK ČR 
Slavnostní bohoslužba ke vzniku samostatného 
československého státu. 

 

29. října SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

30. října 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev    
 
Téma 30. neděle v mezidobí: Nebudeš mít jiného boha mimo mne 
 
KKKC 445. Co Bůh zakazuje přikázáním: „Nebudeš mít jiného 
boha mimo mne.“ (Ex 20,3)? 
 
Toto přikázání zakazuje:  
 

• mnohobožství a modloslužbu, která zbožšťuje tvora, moc, peníze, 
dokonce i ďábla; 

• pověru, jež je odvrácením se od úcty, která se má vzdávat pravému 
Bohu, a projevuje se také různými formami věštění, magie, 
čarodějnictví a spiritismu; 

• bezbožnost, která se projevuje: pokoušením 
Boha slovy nebo skutky; svatokrádeží, která 
znesvěcuje osoby nebo posvátné věci, 
především eucharistii; svatokupectvím 
(simonií), které chce kupovat nebo prodávat 
duchovní hodnoty; 

• ateismus, který odmítá existenci Boha, často na základě falešného 
pojetí lidské nezávislosti; 

• agnosticismus, který popírá možnost poznání Boha a který 
zahrnuje lhostejnost a praktický ateismus. 

 
KKC 2116. Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana 
nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se 
neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Uchylovat se o radu 
k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch 
a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců (médií), v tom všem se 
skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a 
zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se 
ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu. 
 
 
(zdroj Katechismus a Kompendium Katechismu katolické církve) 


