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Právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy 

budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, dru-

hý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýn-

ku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte 

tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

(Mt 24,39 – 42) 

 

I když nás pomalu začíná obklopovat vánoční 

výzdoba, advent, do kterého právě vstupujeme, 

není ani měsíčním slavením Vánoc, ani jen pří-

pravou na Vánoce. Zvláště na začátku nám 

adventní doba staví před oči Ježíšův druhý příchod a zve nás, abychom ho 

očekávali. Co nám v souvislosti s tím klade na srdce sám Ježíš? 

 

Pán může přijít kdykoliv. I když jeho příchod bude vyvrcholením dějin, 

přijde uprostřed úplně obyčejných věcí. A tak při všem, co děláme, můžeme 

očekávat Ježíšův příchod. Tedy jak říkal sv. Ignác z Loyoly „hledat Boha ve 

všem“. A i když to ještě nebude setkání definitivní, zakusíme přítomnost 

Pána, který je s námi ve všech všedních záležitostech a činnostech našeho 

života. 

 

Když dva dělají totéž, není to v Božích očích totéž. Jeden bude přijat, druhý 

zanechán. Pán vidí do našeho srdce, záleží mu na tom, kam je naše nitro 

zaměřeno, po čem doopravdy toužíme. Na tom záleží, kam náš každodenní 

život směřuje. 

 

A nakonec jsme zváni bdít, tedy stále si připomínat cíl našeho života – úplné 

a definitivní setkání s naším Pánem. Když máme před očima, k čemu míří-

me, pak se to každým dnem přibližuje a stává víc a víc realitou našeho 

života. 

 

 

 
Zdroj: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/buh-prichazi-uprostred-uplne-obycejnych-veci ; 
MEMLING, Hans. Advent a vítězství Krista, detail (1480). Volné dílo. Dostupné z: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Hans_Memling_-

_Advent_and_Triumph_of_Christ_%28detail%29_-_WGA14901.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 

„Noc pokročila, den se přiblížil.“ 

(Římanům 13,12) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 

U Pramene Louny. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU STŘEDU odpoledne probíhá výuka náboženství. Nejmladší děti 

začínají ve 13:45, 4. a 5. třída ve 14:35 a 6. až 9. třída od 15:45. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

VE ČTVRTEK 3. listopadu 2022 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele 

svatého Jakuba v Cítolibech s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

V SOBOTU 5. listopadu 2022 od 15:00 se uskuteční Pobožnost za 
všechny věrné zemřelé na hlavním hřbitově v Lounech u centrálního kříže. 

Pobožnost doprovodí zpěvem náš chrámový sbor. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

V SOBOTU 12. listopadu 2022 od 16:00 Vás zveme na koncert mladých 
umělců do děkanského kostela svatého Mikuláše v Lounech. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

V SOBOTU 26. listopadu 2022 Vás zveme 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 a v 17:30. 
 

   3. 11. PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

  V 17:00 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním   
  hřbitově; následuje mše svatá. 
 

   6. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

      – Zpívané nešpory v 17:00. 
 

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

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

 13. 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. ČTVRTEK 33. TÝDNE – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

  Mše svatá za naši vlast. 
 

 20. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

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

  POUTNÍ SLAVNOST 
  KOSTEL SV. KATEŘINY V OBOŘE – Mše svatá v 16:00. 
 

 27. 11.  1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Žehnání adventních věnců, které si přinesete. 
 

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. 

Připomeňme si – Slavnost Všech svatých 

a Vzpomínka na věrné zemřelé 
 
Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheo-

nu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem 

svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil 

společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, 

u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. 

Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení 

svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde 

o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrcho-

vaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni 

s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství spole-

čenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představi-

vost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, 

království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, 

a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ 

(1. list Kor 2,9) 

 

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na ze-

snulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti 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. Po stanovení slavnosti Všech 

svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka 

na všechny zemřelé slavit v následující den. 

Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 

ve francouzském benediktinském klášteře 

v Cluny. Od 11. do 13. století se památka 

rozšířila do dalších zemí a od 14. století 

zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy 

v první světové válce zahynulo veliké 

množství lidí, mohou kněží celebrovat toho 

dne tři mše. 

 

V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí 

je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V minu-

losti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo 

zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. 

 
Zdroj: http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=155 ; UPRKA, Joža. Dušičky, 1897. Volné dílo. 

Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joža_Uprka_-_All_Souls%27_Day.jpg . 


