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Tomáš Josef kardinál Špidlík SJ (1919–2010) 
 

Tomáš Špidlík se narodil v Boskovicích na Moravě, 
kde také absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 
1938 začal studovat latinu a českou literaturu na 
filozofické fakultě v Brně. Po uzavření českých vysokých 
škol nacisty na podzim 1939 vstoupil 23. září 1940 do 
jezuitského noviciátu v Benešově u Prahy. Když i ten 
obsadili nacisté, pokračoval v letech 1942–1945 ve 
filozofických studiích na Velehradě. Zde složil 24. září 
1942 řeholní sliby. Jeho příprava byla několikrát přerušena 

nařízenou nucenou prací. Po skončení studií byl Špidlík jmenován prefektem 
velehradského gymnázia. Vyučoval zde češtinu a ruštinu. V roce 1946 byl 
poslán na teologická studia do holandského Maastrichtu, kde 22. srpna 1949 
přijal kněžské svěcení. V roce 1950 doplnil svá jezuitská formační studia 
v italské Florencii.  
 

V roce 1951 bylo již zřejmé, že se do vlasti nebude moci vrátit, a byl 
pozván ke spolupráci s Vatikánským rozhlasem. V letech 1951–1953 
pokračoval ve studiích na Papežském orientálním institutu v Římě. Od roku 
1954 vyučoval jako docent východní a patristickou teologii v Římě  
v Papežském orientálním institutu, na Papežské gregoriánské univerzitě a 
v karmelitánském institutu Teresianum, hostoval také na mnoha evropských 
i světových univerzitách, mimo jiné v St. Paul ve Spojených státech, v Indii 
a v Kinshase. V roce 1961 byl jmenován profesorem. V letech 1951–1989 
byl spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. Špidlíkovy 
české páteční promluvy na Radiu Vatikán byly překládány do mnoha dalších 
jazyků. Od roku 1990 přednášel již jako emeritní profesor na Papežském 
orientálním institutu a od roku 1991 žil a pracoval v Centro Ezio Aletti 
v Římě. V březnu 1995 vedl duchovní cvičení papeže Jana Pavla II. a římské 
kurie. 21. října 2003 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. 18. dubna 
2005 jej kardinálské kolegium vybralo, aby v Sixtinské kapli pronesl 
poslední promluvu ke konkláve před volbou nového papeže. Za svého života 
vydal Tomáš Josef kardinál Špidlík přes 40 významných teologických knih. 
Zemřel v pátek 16. dubna 2010 po delší nemoci, 30. dubna 2010 byl pohřben 
v bazilice na Velehradě.  
 
(Zdroj http://www.databazeknih.cz/zivotopis/tomas-spidlik-16232, zkráceno)  
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    

„V poznání tebe je celá spravedlnost a zvědět o tvé moci 
 je kořen nesmrtelnosti.“   ( Kniha moudrosti 15,3) 

 

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 pokřtěné i nepokřtěné děti na telefonním 
čísle 415 652 395 nebo osobně na děkanství. Dospělí zájemci o křest se po 
dohodě s knězem připravují individuálně. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 2012 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V SOBOTU 6. ŘÍJNA 2012 v 10:30 můžete být přítomni požehnání 
Hubertovy jízdy v Opočně a vysvěcení opravených Božích muk mezi 
Touchovicemi a Opočnem. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 21. ŘÍJNA 2012 od 16:00 se v chrámu sv. Mikuláše 
v Lounech uskuteční vzpomínkový koncert k 80. výročí úmrtí varhaníka, 
hudební pedagoga a skladatele Eduarda Treglera. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 28. ŘÍJNA 2012 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    

 
   4. října  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI –  Památka sv. Františka 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  7. října  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

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

14. října  28. 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. 
 

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

 

21. října 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NED ĚLE 2012 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Sbírka je určena na misijní projekty. 
 

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

28. října SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

STÁTNÍ SVÁTEK ČR 
Slavnostní bohoslužba ke vzniku samostatného 
československého státu. 

 

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

 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev 
 
Téma 30. neděle v mezidobí:  
 

Svátosti – znamení a prostředky milosti 
 

228. Jaký vztah mají svátosti k víře? Svátosti víru nejen 
předpokládají, ale také ji slovy a obřady živí, posilují a vyjadřují. 
Slavením svátostí církev vyznává apoštolskou víru. Odtud pochází 
starobylé rčení: „Lex orandi, lex credendi“, totiž že církev věří tak, jak 
se modlí. 
 

229. Proč jsou svátosti účinné? Svátosti jsou účinné ex opere 
operato (prostým udělením), protože v nich působí sám Kristus, který 
uděluje milost, již svátosti naznačují, nezávisle na osobní svatosti 
udělovatele. Nicméně plody svátostí závisí také na dispozicích toho, 
kdo je přijímá. 
 

230. Z jakého důvodu jsou svátosti nutné ke spáse? Svátosti jsou 
pro věřící v Krista nutné ke spáse, i když ne všechny pro každého 
jednotlivého věřícího, protože působí 
svátostnou milost, odpuštění hříchů, 
přijetí za Boží děti, připodobnění Kristu 
Pánu a přivtělení k církvi. Duch Svatý 
uzdravuje a proměňuje ty, kdo je 
přijímají. 
 

231. Co je to svátostná milost? Svátostná milost je milost Ducha 
Svatého, darovaná Kristem a vlastní každé svátosti. Tato milost 
pomáhá věřícímu na jeho cestě svatosti, a tak zároveň pomáhá církvi, 
aby rostla v lásce a vydávání svědectví. 
 

232. Jaký je vztah mezi svátostmi a věčným životem? Ve 
svátostech církev již dostává závdavek věčného života, i když zatím 
ještě „očekáváme blažené splnění naděje a příchod slávy velikého 
Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Tit 2,13). 
 
(Zdroj Kompendium Katechismu katolické církve, KN 2006) 


