
Svatí papežové, kte�í nás provázejí 

Svatý Lev I. Veliký (kolem r. 400 – 461), 10. listopadu 
45. papež katolické církve, u�itel církve 

Lev pocházel z Toskánska. Kolem roku 430 
za pontifikátu papeže Celestina I. se stal jáhnem  
v �ím�. Regentka Galla Placidia, která v té dob�
ješt� fakticky vládla Západnímu císa�ství za svého 
syna Valentiniana (nastupujícího císa�e Valentiniana 
III.),  roku 440 vyslala Lva do Galie, aby tam �ešil 
napjatý osobní spor. V lét� téhož roku však zem�el 
papež Sixtus III. a po n�m byl ve své nep�ítomnosti 
zvolen papežem práv� Lev. Vrátil se do �íma a 
29.zá�í 440 zahájil sv�j pontifikát. Od jeho za�átku 
d�sledn� vystupoval proti všem blud�m a 

zd�raz�oval poslání �ímského biskupa jako nástupce apoštola Petra a 
význam jeho postavení pro jednotu církve.  

Doba, ve které papež Lev I. žil, byla velmi složitá. Opakované 
nájezdy barbar�, postupné oslabování císa�ské autority na Západ� a vleklá 
sociální krize p�im�ly �ímského biskupa, aby p�ijal d�ležitou roli také 
v ob�anských a politických záležitostech. Na císa�ském dvo�e 
v Konstantinopoli papež ustanovil svého trvalého papežského vyslance. 
Roku 452 se papeži poda�ilo p�i setkání s hunským ná�elníkem Attilou 
odvrátit tažení na �ím. O t�i roky pozd�ji p�i vpádu Vandal� vedených 
králem Geiserichem vyjednal, aby nedošlo k prolévání krve a 
k vypálení �íma. P�ed plen�ním byly uchrán�ny baziliky sv. Petra, 
sv. Pavla a sv. Jana, kde se ukrývalo obyvatelstvo.  

Lev I. dokázal být lidu a v��ícím nablízku rovn�ž svou pastora�ní 
�inností a p�ekrásnými kázáními, kterých se zachovalo tém�� 100 spolu 
s více než 150 dopisy. Lev I. p�edevším v��ící u�il chápat k�es�anskou 
liturgii ne jako vzpomínku na minulé události, ale jako zp�ítomn�ní 
p�sobících neviditelných skute�ností. Víra v Ježíše Krista, pravého Boha a 
pravého �lov�ka, byla potvrzena papežem v d�ležitém v�rou�ném textu 
adresovaném biskupovi z Konstantinopole, tzv. Tomus a Flaviano, který byl 
p�e�ten p�i koncilu v Chalcedonu. Pontifikát Lva I. trval více než 21 let a byl 
bezpochyby jedním z nejd�ležit�jších v d�jinách církve. Po smrti 
10.listopadu roku 461 byl papež Lev I. Veliký poh�ben u hrobu svatého 
Petra. Roku 1754 byl papežem Benediktem XIV. prohlášen za u�itele církve. 
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Úvodní zamyšlení 
„U tebe je pramen žití, když ty jsi nám sv�tlem, spat�ujeme sv�tlo.“

       (Žalm 36,10)

Aktuáln�
∗∗∗∗∗∗∗

SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve �tvrtek 4. listopadu 2010 od 18:30. 
∗∗∗∗∗∗∗

SBÍRKA NA POJIŠT�NÍ CÍRKEVNÍCH OBJEKT� p�i ned�lní 
mši svaté 21. listopadu 2010.

∗∗∗∗∗∗∗

POUTNÍ SLAVNOST V OBO�E V KOSTELE SV. KATE�INY 
v sobotu 27. listopadu 2010. Slavná bohoslužba za�íná v 16:00. 
Možnost dopravy z Loun autobusem: linka �.2, zastávka Sokolovna 
v 15:04. V Obo�e budete v 15:25.  
Odjezd zp�t z Obory: linka �.1 v 18:10. 

∗∗∗∗∗∗∗

Úmysly Apoštolátu modlitby pro listopad 2010

1. Všeobecný úmysl 
Aby ob�ti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpo�e 
k�es�anského spole�enství a v moci našeho zachra�ujícího Boha sílu 
k radikální zm�n� života. 
2. Misijní úmysl 
Aby se misijní �innost církví v Latinské Americe v duchu výzvy 
svých biskup� rozší�ila na celý kontinent a stala se sou�ástí 
celosv�tového misijního poslání Božího lidu. 
3. Národní úmysl 
Za stálé p�ekonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluú�ast 
na všech bolestech našich blízkých i vzdálených brat�í a sester. 

∗∗∗∗∗∗∗



P�ehled ned�lních a sváte�ních bohoslužeb

01.11. 2010  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Mše svatá v 16:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

02.11.2010  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY V�RNÉ ZEM�ELÉ 
Mše svatá ráno v 08:00 a ve�er v 16:30 
v chrámu sv. Mikuláše. 

04.11.2010  1. �TVRTEK V M�SÍCI
  Mše svatá za duše zem�elých v 16:30  

v kostele Nejsv�t�jší Trojice a 14. svatých Pomocník�.

07.11.2010  32. NED�LE V MEZIDOBÍ 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

P�i mši bude ud�lena nemocným a senior�m 

svátost nemocných. 

07.11.2010 KOSTEL SV. MATOUŠE V DOBROM��ICÍCH 
  Mše svatá v 10:30.

14.11.2010  33. NED�LE V MEZIDOBÍ 
  Louny: mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

Opo�no: mše svatá v 10:30 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Vina�ice: mše svatá v 14:00 v kostele sv. Jiljí. 

20.11.2010  SLAVNOST POSV�CENÍ KOSTELA 
SV. STANISLAVA V M�RUNICÍCH 
Slavná bohoslužba za�íná v 14:00. 

21.11.2010  SLAVNOST KRISTA KRÁLE 
  Mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 

28.11.2010  PRVNÍ NED�LE ADVENTNÍ 
Sv�cení adventních v�nc�, roráty.
Louny: mše svatá v 08:30 v chrámu sv. Mikuláše. 
Opo�no: mše svatá v 10:30 

 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Vina�ice: mše svatá v 14:00 v kostele sv. Jiljí. 
�ern�ice: mše svatá v 16:00 v kostele sv. Vav�ince.

U�ící se církev
Téma 33. ned�le v mezidobí: Práce 

513. Jaký význam má práce pro �lov�ka?  
�lov�k má povinnost i právo pracovat, a tím spolupracuje s Bohem 
Stvo�itelem. Usilovnou a vhodnou prací �lov�k uplat�uje své p�irozené 
schopnosti, oslavuje dary Stvo�itele a p�ijaté vlohy, zajiš�uje obživu sob� i 
p�íslušník�m své rodiny a slouží lidskému spole�enství. Mimoto ve spojení 
s Boži milostí práce m�že být prost�edkem posv�cení a spolupráce s Kristem 
na spáse ostatních. 

514. Na jaký druh práce má právo každá osoba? 
P�ístup k jisté a poctivé práci musí být otev�en všem, bez nespravedlivé 
diskriminace, p�i respektování práva na svobodnou hospodá�skou iniciativu 
a na spravedlivou mzdu. 

515. Jaká je odpov�dnost státu v oblasti práce? 
Úkolem státu je: zaru�ovat jistotu ohledn� individuální svobody a 
vlastnictví, jakož i stabilní m�nu a výkonné ve�ejné služby; kontrolovat a 
�ídit dodržování lidských práv v hospodá�ské oblasti. Spole�nost má podle 
okolností pomáhat ob�an�m nacházet práci. 

516. Jaké povinnosti mají lidé 
odpov�dní za vedení podnik�? 
Lidé odpov�dní za vedení podnik�
mají hospodá�skou a ekologickou 
odpov�dnost za své jednání. Jsou 
povinni p�ihlížet k dobru lidí a ne 
pouze ke zvyšování zisk�, i když  
ty jsou nutné pro zajišt�ní investic, 
budoucnosti podnik�, zam�stnanost 
a dobrý chod hospodá�ského 
života. 

517. Jaké povinnosti mají zam�stnanci? 
Zam�stnanci mají sv�domit�, kompetentn� a ob�tav� konat svou práci a 
p�ípadné spory se snažit �ešit dialogem. Uchýlit se k nenásilné stávce je 
mravn� oprávn�né, když se jeví jako nezbytný prost�edek k dosažení 
p�im��eného užitku, s ohledem na spole�né dobro.

(zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN) 



Zamyšlení k prvním listopadovým dn�m 
P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 

Slavením svátk� a památných dn� církev vyjad�uje a ve�ejn�
vyznává svou víru. Nejinak je tomu se dny, které jsou v naší spole�nosti, 
stále ješt� ovlivn�né staletou k�es�anskou kulturou, povšechn� známé jako 
doba vzpomínání na naše drahé zem�elé, jako �as návšt�vy h�bitov� a 
zdobení hrob�, modlitby, tichého rozjímání o sm��ování lidského 
života v�bec.  

Liturgické slavení rozlišuje slavnost Všech svatých, slavenou 
1. listopadu, a Vzpomínku na všechny v�rné zem�elé v následující den. Oba 
dny mají víc spole�ného než rozdílného, nicmén� duch liturgie i p�ed�ítané 
biblické texty nám ukazují velikost Boží milosti a d�stojnost lidského života 
v každém z nich z trochu jiného hlediska. 

Den Všech svatých má své ko�eny v památce všech mu�edník�, 
která se slavila na Východ� už ve 4. století v r�zných dnech liturgického 
roku. V �ím� se prosadil 13. kv�ten jako výro�ní den zasv�cení pohanského 
Pantheonu coby baziliky Panny Marie a všech mu�edník� (r. 609 nebo 610). 
Dnešní 1. listopad se slavil nejprve v Anglii a Irsku (8. století) a poté se 
rozší�il i na evropský kontinent.  

Raná církev užívala ozna�ení "svatí" pro všechny, kdo byli vírou a 
k�tem spojeni s Ježíšem Kristem. Nový životní stav vyžadoval novou etiku 
v duchu starozákonní Boží výzvy: "Bu	te svatí, nebo� já, Hospodin, váš 
B�h, jsem svatý" (Lv 19, 2). Takový nárok se klade na celého �lov�ka, na 
jeho niternost i ve�ejný, spole�enský život. Nelze žít autentický lidský život 
bez niterného p�ijetí vyznávaných hodnot. Ale také nem�žeme mluvit 
o plném život�, pokud mu chybí spole�enský rozm�r. 

Práv� to vše je obsahem svatosti podle biblického u�ení. Apoštol 
Pavel vybízí k�es�any v Soluni: "Sám B�h pokoje kéž vás dokonale posv�tí. 
A� si uchováte ducha neporušeného a duši i t�lo neposkvrn�né pro p�íchod 
našeho Pána Ježíše Krista" (1 Sol 5, 23). Proto svatí v tomto smyslu mají 
místo ve ve�ejném k�es�anském kultu. 

Jak nám p�ipomíná oficiální modlitba sváte�ního dne: "Jsou pro nás 
p�íkladem a pomáhají nám na cest�" k Bohu. Nelze v nich spat�ovat ani 
Kristovy konkurenty, ani pokušení k modlá�ství, ale pomocníky a p�átele.  
V tomto bod� má katolické u�ení ostatn� velmi blízko ví�e našich starších 
bratr�. Podle staré židovské tradice je sv�t držen p�ítomností alespo� t�iceti 
šesti cadíkím, neboli "spravedlivých", v každém pokolení (Babylónský 
talmud, San97b,Suk45b). Biblická spravedlnost znamená soulad s Boží v�lí.  

V tomto smyslu i k�es�anští svatí jsou spravedliví, protože oni ve své 
dob� a na svém míst� tvo�ili harmonii s Božím plánem ve sv�t�, aby se 
nerozpadl vlivem destruktivní �innosti h�íchu a zla. Krom� and�l� a 
p�ímluvc� zde na zemi znají židovské knihy také p�ímluvce mezi zem�elými. 
Prorok Jeremiáš se modlí za Jeruzalém a posiluje Judu Makabejského v bitv�
(2 Mak 15, 14-16). 

Titul Všech svatých nese už od 12. století n�kdejší palácová kaple na 
Pražském hrad�, vybudovaná v sousedství románského paláce. Petr Parlé� na 
tomto míst� postavil novostavbu koncipovanou v duchu pa�ížské Sainte 
Chapelle. Karel IV. již p�edtím p�i tomto kostele zakládá Kolegiátní kapitulu 
(1339), jejímž �leny pak bývali obvykle profeso�i teologie, a tak je tomu až 
dodnes. Po vážném zni�ení požárem v roce 1541 byl kostel renesan�n� a 
barokn� p�estav�n a v této podob� slouží dosud. Všichni svatí jsou 
zastoupeni tzv. "�eským nebem" na hlavním oltá�ním obraze 
V. V. Reinera (1732). 

Od roku 1588 se v kostele nacházejí vzácné ostatky sázavského 
opata sv. Prokopa. P�ítomnost Všech svatých spolu se sousedící svatovítskou 
katedrálou je pro Pražský hrad, m�sto ležící pod ním, i celou �eskou zemi 
jako okno sm��ující do �istého, vznešeného a povznášejícího sv�ta. Každý 
rok se odtud nesou Ježíšova slova, která poprvé zazn�la jako zvon na 
galilejské ho�e: "Blahoslavení chudí … blahoslavení tiší … blahoslavení 
pronásledovaní pro spravedlnost." 

Blahoslavení jsou ti, "kdo mají �isté srdce", protože bez n�ho nelze 
vid�t Boha. K�es�ansky realistický pohled na lidský život musí p�iznat, že 
zdaleka ne všichni lidé odcházejí z tohoto sv�ta do v��nosti ve stavu �isté 
zamilovanosti do Boha. Pot�ebují dozrát v lásce. Na této posmrtné o�istné 
pouti, která je podle katolické nauky možná, jim m�žeme pomoci. Ne my 
sami, ale ve spojení s Kristem. Proto jsou už od 2. Století dosv�d�eny 
modlitby za zem�elé, které se brzy spojovaly se slavením eucharistie.  

Vlastní vznik dnešní Památky všech zem�elých se p�ipisuje 
clunijskému opatovi Odilovi (r. 998). Od 15. stolení se skrze špan�lské 
dominikány rozší�il zvyk slavit v tento den t�i mše svaté; v roce 1915 ho 
papež Benedikt XV. rozší�il na celou církev. My, živí, dáváme v t�chto 
"duši�kových" dnech svým blízkým sv�j �as, vzpomínku v srdci, modlitbu. 
Ale i oni nás obdarují. V perspektiv� �asné smrti lépe hodnotíme sv�j život a 
vážíme odpov�dn�ji svá rozhodování. A také slovo evangelia nás snad 
nalezne lépe disponované uv��it tomu, který slibuje a zve: "Já jsem vzk�íšení 
a život" (Jan 11, 25).   

p�evzato z http://tisk.cirkev.cz/z-domova 


