Ladislav Kubíček
Nutnost vědomí vztahů
Člověk by mohl jít životem sám, žít izolovaně, mít stanoven
osobní cíl bez ohledu na druhé a starat se jen o svou
dokonalost. Jenže v Božím království pro takové
individualistické cesty není místo. Člověk je součástí
společenství, je členem rodiny. To je přirozený zákon. Ovšem
ďábelské působení toto společenství narušuje.
Pak se ztrácí smysl pro společenství, nastupuje sobecký styl
života. Dřív žili lidé rozptýleni po vesnicích, a přesto tvořili
společenství. Dnes žijí pohromadě v panelácích a soused
nezná souseda. Hromada lidí netvoří útvar, tak jako hrom a
da kamení netvoří stavbu. Kristus ustanovil církev jako
katedrálu, kde všechno má své místo – základy, věž i zlaté
ozdoby. Ty ale musí být na něčem upevněny. Je zapotřebí si
uvědomovat vzájemné vztahy. Církev se nevyvinula, Kristus
ji jednoho dne ustanovil, a to jako výsadu, jako společenství s
přesnými zásadami. My jsme se do tohoto společenství, do
této rodiny dětí Božích křtem zrodili.
(z knihy Na minutu s L. Kubíčkem – Přitahuji?)

Prosba Radia Proglas
Milí přátelé,
letní období, které je za námi, nám kromě sluncem
zalitých vzpomínek zanechalo i pořádnou díru v našem
rozpočtu. Jak víte, žijeme pouze z vašich darů. Během
letních měsíců dochází pravidelně k jejich poklesu, který
byl tentokrát velmi citelný a významně omezuje už i naši
běžnou činnost. Proto vás chci poprosit o mimořádný dar
na provoz Radia Proglas. Děkuji vám za vaši stálou a
věrnou podporu, bez níž se opravdu neobejdeme. Přispět
můžete na náš dárcovský projekt na Darujme.cz nebo na
účet číslo: 4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.
S vděčností, že spolu vytváříme dílo Proglasu,
Pavel Mikšů
šéfredaktor Radia Proglas

Richard Rohr
Láska
Láska není cit nebo poblouznění. Je to rozhodnutí položit svůj
život. Dokud nevíš, že Bůh položil svůj život za tebe, dokud
nevíš, že se odevzdal pro tebe, nemůžeš rozumět lásce jako
rozhodnutí. Kdykoli chceš vědět, jak milovat nebo jak

nemilovat, polož si jednoduše otázku: Jak mě miluje Bůh?
Boží láska „je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se
nevychloubá a není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá
svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá
radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty
ustanou; poznání – to bude překonáno“ (1 K 13,4–8). To je
způsob, jak se máme učit vzájemně se milovat. Láska je
praktickým rozhodnutím pracovat na tom, co je – a pro to, co
je.
(meditace pro sobotu 30. týdne v mezidobí)

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V OBDOBÍ
DUŠIČEK
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11.
ledna 2020 mohou věřící v naší republice získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před
Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25.
října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu. Toto dovolení
platí po dobu sedmi let.
K obvyklým podmínkám – svatá zpověď, přijetí
Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva
hřbitova – však pro toto období přibyla podmínka nová:
vážný důvod, pro který věřící nemůže získat
odpustky v obvyklé době.
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako
„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, (2Mak 12,46) nazývá toto
konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé
patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé
je součástí každé mše.
V období od 2. 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.“
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Týdeník
Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2
410 02 Lovosice
web: farnostlovosice.cz
30. neděle v mezidobí
BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE
LOVOSICE kostel sv. Václava
Ne
Po
Út
St
9:30
X
8:00
8:00

Čt
8:00

Pá
16:30

So
X

SULEJOVICE kostel Nejsvětější Trojice
3. neděle v měsíci v 8:00
Modlitební skupina – kostel sv. Václava, pátek v 15:30
 Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv.
 Náboženství pro školní děti bude pravidelně v úterý
od 14 h.
 Meditace s varhanní hudbou – kostel sv. Václava, v
pátek 29.10.2021 v 17:15.
 Plnomocné odpustky v období dušiček – viz
rámeček

David Wilkerson: Dýka a kříž
21. Jako za dob apoštola Pavla II
Jiný hoch, Josef, vyprávěl: „Mně pomohl zbavit se drog. Byl
jsem zvyklý na marihuanu a začal jsem už i s heroinem. Byl to
duševní návyk – prostě jsem to musel dělat. Když jsem se
doslechl o Ježíši, překvapilo mne, že miluje lidí přes všechny
jejich hříchy. Hnulo se mnou, když jsem slyšel, že opravdu
stojí za svými sliby tím, že vstupuje do nás křtem Ducha
svatého. Řekli mi, že Duch svatý se nazývá Utěšitel. Když jsem
dříve myslíval na utěšení, představoval jsem si láhev vína a
půl tuctu marihuanových cigaret. Tihle chlapci mluvili však o
utěšení, které přichází z nebe a které mohu mít hned.
Začal jsem o to tedy stát, zrovna tak jako Neda. Tam v kapli"
– ukázal hlavou ke dveřím modlitebny „jsem volal k Bohu o
pomoc a on mne vyslyšel. Převzal mé rty i jazyk a já mluvil
jinou řečí. Zprvu se mi zdálo, že jsem se zbláznil, pak jsem si
však uvědomil, že asi ne, protože se stalo ještě něco jiného:
už jsem nebyl sám. Nestál jsem o žádné drogy. Každého jsem
měl rád. Poprvé v životě jsem se cítil čistý."
Přicházeli jeden za druhým a každý chtěl vyprávět, jak to bylo
s ním. Museli jsme je nechat všechny vystřídat. Asi za hodinu
otec Gary odcházel a stále si tiše opakoval: „Ano, ano." Rád by
prý prodebatoval tyto zkušenosti s některými přáteli na
Fordhamské univerzitě. Škoda jen, že nemohl zůstat o chvilku
déle. Tentýž večer dostal totiž křest další hoch, a tak by se
býval mohl stát svědkem této zkušenosti.
Jmenoval se Roberto, bylo mu šestnáct. Dva roky si píchal
heroin a předtím kouřil marihuanu. Čtyřikrát seděl ve vězení,
z toho jednou pro pobodání při pouliční bitvě gangů. Oběť to
sice přežila, Roberto však dostal strach, že by jednou mohl
doopravdy někoho zabít. Proti ostatním chlapcům,
přicházejícím do Střediska, měl Roberto výhodu plné
podpory svých rodičů. Snažili se mu pomoci ze všech sil,
avšak Roberto klouzal dolů stále rychleji. To odpoledne jsem
se s ním setkal v kapli. Byl nervózní, těkavě chodil sem a tam
– a z toho jsem usoudil, že by asi rád šel ven opatřit si zase
drogy. Střídavě otevíral a zavíral pěstě a tiše mi řekl: „Davide,
mám problémy." Kdykoli narkoman řekne, že ‚má problém',
myslí tím, že musí něco sehnat a vstříknout si to, a to hodně
rychle.
Začal jsem tedy s Robertem znovu hovořit o křtu Duchem
svatým. „Dnes večer bude Nicky o tom kázat. Přijď a nechť
Duch svatý na tobě spočine!" - „Nevím, Davide. Musím trochu
na čerstvý vzduch. Necítím se dobře."
Nechal jsem ho jít a upřímně řečeno nečekal jsem, že ho ještě
někdy uvidím. Večer ale v modlitebně byl. Podle toho, jak
trpěl, bylo vidět, že to dokázal bez drog. Sedl jsem si vedle něj

a pečlivě ho sledoval, když někteří z bývalých narkomanů
vyprávěli, jaké ohromné věci se s nimi staly. Nicky kázal o
tom, jak každý narkoman potřebuje křest Ducha svatého.
„Chcete-li mít v životě sílu, jste-li na injekcích a toužíte-li
opravdu se změnit, pak dobře poslouchejte: je to Duch svatý,
kterého potřebujete! Až ho dostanete, obdržíte spolu s ním i
deset zvláštních darů, na nichž pak můžete záviset. Něco vám
o nich povím. Máte-li tužku a papír, můžete si poznamenat
místa v Bibli, odkud to mám.
Především budete mít MOC. Dočtete se o tom ve Skutcích 1,
8. Budete mít sílu, spočine-li na vás Duch svatý. Pak budete
mít UTĚŠITELÉ. Jan 14, 26. Utěšitel – to neznamená někdo,
kdo tě zpohodlní. Znamená to někdo, kdo bude stále při tobě,
aby tě posiloval. Dále budete mít OCHRANU. Čtěte ve Skutcích
16, 6, jak Duch svatý brání apoštolům učinit krok, který by
byl pro ně tragický. I vás takto povede. Teď něco velmi
důležitého: nebude vás už nikdy vést mysl tělesná, ale budete
mít HODNOTY DUCHOVNÍ. Čtěte o tom Efezským 2, 3–6.
Budete mít ŽIVOT. Teď se blížíte smrti, ale s Duchem svatým,
jak se praví v 2. Korintským 3, 5–6, dostanete nový život.
Budete žít Duchem PRAVDY. Injekční jehla vám dává sliby,
které se nikdy nesplní. Opiové sedánky vám nepřinesou
vysvobození, je to naopak ještě horší. Jan 16, 13 nám říká, že
dostaneme Pravdu. Budete také mít PŘÍSTUP K OTCI. Čtěte
Efezským 2, 18. A poslední tři: budete mít NADĚJI. Kolik z vás
ji dnes má? Ne mnozí. V Římanům 15, 13 se říká, že dostanete
naději. Vrchol toho všeho je však v 2. Korintským 3, 16:
všichni vy hoši, co jste teď tady, budete SVOBODNI. Jak se
tohle všechno může stát? Náhlou, dramatickou, přemáhající
zkušeností. Čtěte si o tom pro sebe ve Skutcích 10, 44."
Nicky skončil. Jeho hlas ztichl a téměř šeptem ještě dodal:
„Tohle všechno je před námi v novém životě. Mám ale za to,
že dnes večer nechceme o tom tady jen číst nebo mluvit.
Chceme to prožít. Chcete-li mít tuto změnu života a s ní moc,
naději i svobodu, vstaňte a pojďte sem kupředu. Položím vám
ruce na hlavu, jak to udělal sv. Pavel a stane se s vámi totéž,
co se stalo novým křesťanům za jeho času: dostanete Ducha
svatého." Roberto se na mne podíval a vyskočil. Moje srdce
vyskočilo s ním. „Chci všechno, co Bůh pro mne má," zvolal.
„Chci to prožít a nevrátit se nikdy zpět!"
Kupředu téměř běžel. Uchopil Nickyho ruce a položil si je na
hlavu. Hned vzápětí se mu pak přihodilo totéž, co kdysi mému
dědečkovi: začal se třást, jako by jím probíhal proud. Padl na
kolena, ostatní stáli kolem něj a modlili se.
Vypadalo to jako oživená scéna z knihy Skutků. Za necelé dvě
minuty se z Robertových rtů linula nová řeč, jako pramen
tryskající z vyprahlé země. Každý se radoval. Ostatní
narkomané shromáždění kolem Nickyho a Roberta volali:

„On to učiní! Je mezi námi!" Nicky pak stále opakoval: „Díky,
Pane, dík za tvoji pomoc těmto chlapcům."
Ostatní se přidali: „Díky, Pane, díky za tvou pomoc. Díky, díky,
díky, Pane!"
(z knihy D. Wilkersona Dýka a kříž)

SYNODA O SYNODALITĚ 2021–2023
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 zahájil papež František tříletý
synodální proces, spočívající v naslouchání, konzultacích
a rozlišování. Svoláním této synody zve papež František
celou církev, aby se zamyslela nad zásadním tématem
svého života a svého poslání: „Cesta synodality je cestou,
kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“
V neděli 17. října 2021 zahájil litoměřický biskup Mons.
Jan Baxant při mši sv. v 10 hodin diecézní část
synodálního procesu, za účasti farních koordinátorů.
Na přelomu října / listopadu vás ohledně
synodálního procesu osloví farní koordinátor.
Farní koordinátor pro ŘKF Lovosice:
MDDr. Miroslav Jan Zukerstein
723 655 040, zukerstein.miroslav@gmail.com
Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků. Amen.

