
 
Boží přikázání nejsou dopravní předpisy 

autor P. Pavel Semela, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 
 
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je 
první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš 
Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního 
jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ (Mk 12,28-31) 
 
Mnoho lidí si představuje Boží přikázání jako dopravní předpisy. U nich se většinou 
dá jednoduše zkontrolovat, zda jsme je dodrželi, nebo porušili. Rádi si odškrtávají, 
že se pomodlili ráno a večer, v neděli byli na mši, nikoho nezabili, ani neokradli... 
Boha pak vnímají jako policajta, který dodržování předpisů kontroluje a případné 
překročení pokutuje. Jednoduše zkontrolovatelný seznam předpisů jim pak slouží 
k získání jistoty, že jim Bůh nemá co vytknout. 
 
Ono to tak ostatně nefunguje ani s těmi dopravními předpisy. Dá se změřit rychlost, 
zkontrolovat, zda jsme nejeli na červenou nebo v protisměru, jestli neparkuji tam, 
kde to je zakázané. Hůře už se ověřuje, že jsme věnovali řízení dostatečnou 
pozornost po celou dobu jízdy nebo přizpůsobili rychlost a styl jízdy stavu vozovky 
atd. 
 
Ježíš svým největším přikázáním toto chápání úplně boří. Nejde o neosobní 
předpisy, ale o pozvání k láskyplnému vztahu. Bůh není policajt, ale někdo, kdo nám 
svou lásku projevil do krajnosti a touží, abychom k němu přilnuli svojí láskou. 
Ježíšovo shrnutí zákona do citovaného dvojpřikázání lásky přímo znemožňuje 
jednoduchou kontrolu, že jsme ho splnili. Jak ověřit, že miluji své bližní jako sám 
sebe? A co teprve Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou? 
Spíš se dá říct, že s tím nikdy nebudeme hotovi. 
 
K čemu takové přikázání je? Dokud si ponecháme mentalitu toho, kdo se chce před 
Bohem zaštiťovat svou bezúhonností, tak patrně k ničemu. Ale pro toho, kdo poznal 
lásku, jakou má Bůh k nám, a chce na ni odpovědět, otevírá toto přikázání novou 
perspektivu. 
 
Bohu můžeš dopřát stále větší prostor ve svém nitru a životě, můžeš se s ním stále 
více sjednocovat, můžeš se mu víc a víc podobat. 
 
Ježíšovo přikázání je pozváním k trvalému růstu v lásce k Bohu i k bližním. 
Nikdy s tím nebudeme hotovi, a to je dobře. 
 
 
 
Zdroj: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/bozi-prikazani-nejsou-dopravni-predpisy. 
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Úvodní zamyšlení 

„– my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, 
a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, 

skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.“ 

(1. list Korintským 8,6) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Při všech bohoslužbách je třeba nadále zachovávat vzdálenost alespoň 
1,5 metru mezi členy různých domácností, při vstupu do prostoru kostela si 
dezinfikovat ruce a mít nasazený po celou dobu respirátor nebo nanoroušku. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU odpoledne probíhá výuka náboženství v budově 
děkanství pro mladší děti od 14:15 a 16:15, pro starší děti od 15:15. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ČTVRTEK 4. listopadu 2021 od 18:30 – setkání nové farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele 
svatého Jakuba v Cítolibech s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SOBOTA 6. listopadu 2021 od 15:00 – Pobožnost za všechny věrné 
zemřelé na hlavním hřbitově v Lounech u centrálního kříže. Pobožnost 
doprovodí zpěvem náš chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SOBOTA 27. listopadu 2021 – Zveme Vás k poutní slavnosti v kostele 
svaté Kateřiny v Oboře. Mše svatá začíná v 16:00. Možnost dopravy z Loun 
je autobusem MHD linky č. 2, zastávka Sokolovna v 15:04, příjezd do Obory 
v 15:25; odjezd z Obory zpět linkou č. 1 v 18:15. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
   1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
   2. 11.  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše 
  – Mše svatá v 8:00, ve 12:00 a v 17:30. 
 
   4. 11. PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  V 17:00 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním   
  hřbitově; následuje mše svatá. 
 
   7. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
        – Mše svatá v 11:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
        – Mše svatá ve 14:30. 
 
 14. 11.  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
 17. 11. STŘEDA 33. TÝDNE – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Mše svatá za naši vlast. 
   
 21. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.  
 
 27. 11. Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST 
  KOSTEL SV. KATEŘINY V OBOŘE – Mše svatá v 16:00. 
 
 28. 11.  1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
 30. 11.  SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

Úryvek z Youcat / Svátost smíření / Otázky 
Odpovídá Klaus Dick, emeritní pomocný biskup Kolína nad Rýnem 

 
Je zpověď jakýmsi privilegiem – podle 
hesla: „Vždyť se z toho mohu zase 
vyzpovídat“? 
Ten, kdo takto smýšlí, se ještě nikdy oprav-
dově nezpovídal. Zpověď, při které nemám 
vůli se pak také polepšit, je neplatná. Jak 
bych mohl očekávat, že mi při ní Bůh od-
pustí? Okamžik, kdy hřeším a přitom si 
lhostejně říkám: „Klid, vždyť se z toho 
mohu brzy zase vyzpovídat!“, je už sám 
o sobě dalším hříchem. Říká se tomu „hřešit 
s opovážlivou důvěrou v Boží milosrdenství“. 

 

Proč se mám vůbec zpovídat, když určitě zase spáchám hříchy? 
Ten, kdo se pravidelně zpovídá, si vždycky zamlouvá i příští termín ke 
zpovědi. Skutečně si dávám předsevzetí: „Chci se vyhýbat hříchu, chci 
se polepšit!“ Vím však, že se mi to nepovede hned. Ale právě když 
vím, že budu opět hřešit, může být má zpověď úplně opravdová. Dů-
ležité je jen to, abych ten nový začátek, který mi Bůh dává darem, také 
využil. Může se přece stát, že si nějaké předsevzetí dám už po desáté; 
desetkrát to nevyjde, ale po jedenácté se to nakonec podaří. 
 

Ale to je přece frustrující, pořád se zpovídat z toho samého... 
Ano, to mi říká hodně lidí. Odpovídám jim na to: „No, myslíte, že 
musíte dobrému Pánu Bohu zajišťovat obměnu? Že musíte občas hře-
šit i nějak jinak? Buďte přece rádi, že se zpovídáte stále z toho sa-
mého! Kdybyste se totiž nezpovídali jen proto, že to jsou stále stejné 
věci, dopustili byste se pak jednoho dne něčeho horšího než těch 
svých obvyklých hříchů. Já se ostatně také zpovídám ze stále stejných 
hříchů.“ 
 
 
Zdroje: YOUCAT: Svátost smíření. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014, s. 80–81; 
Autor: Molteni, Giuseppe. Zpověď (1838). In: Wikipedia [online]. 2012 [cit. 2021-10-24]. Fondazione 
Cariplo, CC BY-SA 3.0, dostupné z adresy: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/ 
Artgate_Fondazione_Cariplo_-_Molteni_Giuseppe%2C_La_confessione.jpg. 


