
MODLITBA ZA ZEMŘELÉ 

 Můj Bůh je Bohem milujícím. Mám právo, Ježíšem vykoupené a mně zdarma darované, 

přinášet mu v modlitbě každého, žijícího či zesnulého, každou situaci nebo okolnost, které si 

vyberu. Má víra mě ujišťuje a má zkušenost přesvědčuje, že uzdravování může být účinné za 

hranice „všeho, za co dokážu prosit a po čem mohu toužit“. Nechápu, jak se to stane, ale to v 

žádném případě nemění nic na skutečnosti, že se to děje. Naše křesťanská služba nespočívá v 

naší interpretaci toho, co se děje, ale ve zřejmých výsledcích uzdravení. 

 Můžeme si navzájem pomáhat - jak živí, tak mrtví - protože skrze křest jsme všichni údy 

Kristova těla. Náš křest je tak mocný, že stírá rozdíly (srov. 1 Kor 15,29). Proto můžeme Krista 

prosit, aby pomohl zemřelým přijmout jeho lásku a odpuštění, jak je nabízí v eucharistii. 

 Způsob, jakým se Ježíš dotýká zemřelých, které mu přinášíme v modlitbě, je tajemstvím, 

jež pochopíme, až s ním budeme v nebi. Víme však, že když se modlíme za mrtvé a oni 

odevzdají svůj život Ježíši Kristu a naplňují tak jeho vůli, lidé jsou uzdravováni. 

 Současně existuje dlouhá křesťanská tradice modliteb za zemřelé. O důležitosti lásky a 

odpuštění zemřelým skrze modlitbu učí mnoho církevních otců. Také ve Starém zákoně 

nalezneme texty o tom, že v modlitbě můžeme prosit a získat Boží odpuštění pro zemřelé. 

Víme, že i ti, kteří byli časově nejblíže událostem Nového zákona, se za zemřelé modlili. 

Křesťané si již v prvním století byli vědomi, že na nich leží povinnost neopouštět své zemřelé, 

ale nadále jim pomáhat ve směřování k Bohu. 

 Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří za svého života buď nevěděli 

jak, nebo nechtěli Pána následovat. Máme určitou autoritu podle našeho vlastního stavu milosti 

žádat odpuštění jejich hříchů, pochybení a nevědomosti, aby mohli najít cestu k Bohu. 

 Není však dovoleno vstupovat s nimi do přímého kontaktu vyvoláváním ducha zemřelého. 

Je nám jasně řečeno, že něco takového je přestoupením Božího zákona. Máme se za ně modlit, 

předložit je Pánu, aby s nimi jednal on. Bylo by sobecké a kruté „na nich viset“ nebo „je 

přivolávat zpátky“. Očekávají vysvobození, ne připoutání k pozemským věcem a lidem. 

(zpracováno podle www.pastorace.cz, Dr. Kenneth McAll, Uzdravení rodových kořenů) 

 Naše zemřelé jistě těší, když se za ně modlíme nebo se k nim obracíme o přímluvu v našich 

obtížných životních situacích. Záleželo jim na nás zde na zemi a určitě jim na našem životě 

záleží i před Boží tváří. (více také v úvodníku nového čísla časopisu Zdislava) 

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

3.11. 31. v mezidobí Mdr 11,22-12,2 2Sol 1,11-2,2 Lk 19,1-10 

10.11. 32. v mezidobí 2Mak 7,1-2.9-14 2Sol 2,16-3,5 Lk 20,27-38 

17.11. 33. v mezidobí Mal 3,19-20a 2 Sol 3,7-12 Lk 21,5-19 

24.11. Ježíše Krista krále 2Sam 5,1-3 Kol 1,12-20 Lk 23,35-43 

1.12. 1. adventní Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 Mt 24,37- 44 
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93. ČÍSLO                                        Listopad 2013 

Milí čtenáři, 

na začátek našeho listopadového Dvojlístku uvádíme několik slov k Roku víry, který právě 

v tomto měsíci bude slavnostně ukončen. 

Rok víry, který začal 11. října 2012, vyhlásil papež Benedikt XVI. u příležitosti padesátého 

výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Tento tematický rok bude ukončen o slavnosti Ježíše 

Krista Krále, 24. listopadu 2013. Na datum jeho začátku, 11. říjen 2012, zároveň připadlo 

dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. Nebylo to poprvé, kdy byla církev 

vyzvána k tomu, aby slavila Rok víry. Papež Pavel VI., oznámil podobnou oslavu pro rok 

1967, aby tak připomněl mučednictví svatých Petra a Pavla u příležitosti 1900. výročí jejich 

nejvyššího svědectví víry. Domníval se, že tímto způsobem celá církev znovu získá „přesné 

povědomí o své víře, kterou tak bude moci oživit, očistit, potvrdit a vyznat“. Dalekosáhlé 

společenské změny, k nimž v té době docházelo, jen potvrdily, že slavení Roku víry bylo 

potřebné. 

Začátek slavení Roku víry v den padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu nabídl 

dobrou příležitost k tomu, abychom pochopili, že texty koncilních otců, slovy blahoslaveného 

Jana Pavla II., „neztrácejí… svou hodnotu ani účinnost. Je stále nezbytné, aby se vhodným 

způsobem pročítaly, abychom se s nimi seznamovali a přijímali je jako texty učitelského úřadu 

v rámci tradice církve… Jak říká bl. Jan Pavel II. dále, koncil byl velkou milostí, kterou církev 

ve 20. století obdržela; a je stále pro nás bezpečným kompasem, který nám umožňuje, 

abychom se dobře orientovali i v této naší době. Vedle toho je také třeba, abychom v sobě 

znovu objevili a povzbudili touhu po Božím slově věrně předávaném v církvi, do které patříme.  

Rok víry byl tedy z tohoto pohledu pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k 

Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa. Rok víry sice končí, ale můžeme se i nadále nechat 

inspirovat slovy svatého Petra, který říká: „A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit 

teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející 

zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, 

slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato 

budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše“ (1 Petr 

1,6–9). (Zpracováno podle apoštolského listu Porta Fidei (Brána k víře); Benedikta XVI.) 

Snad nás tedy tento Rok víry alespoň trochu obnovil a utvrdil v našem vztahu s Kristem, 

protože jedině v něm je záruka pravdy a skutečné a trvalé lásky. Prohlubujme tedy i nadále 
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svou víru, nekompromisně ji žijme a bojujme o ni, vždyť jedině ona umožňuje dívat se do 

budoucnosti s nadějí a pokojem.   

P. Radim 

STANE SE 

 

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim 

zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného 

odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; 

v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená 

s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří 

obvykl.podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.) 

 

Pozor změna času sobotní adorace!!! Každou sobotu od 18.00 hod. bude v kapli na 

děkanství probíhat modlitební adorace se zpěvy. Můžete využívat této možnosti a jste 

srdečně zváni. 

 

V neděli 3.11. ve 14.00 hod v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním 

lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste 

srdečně zváni. 

 

V pondělí 4.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Ve čtvrtek 7.11. v 18.00 hod bude také mše sv. v děkanském kostele.  

V pátek 8.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 8.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

V pátek 8.11. v 19.00 hod bude na děkanství promítání tentokrát na téma „ALJAŠKA“. 

Všichni jste srdečně zváni!!!! 

 

V neděli 10.11. ve 14.00 hod bude v Březně mše svatá. 

Ve čtvrtek 14.11. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

V sobotu 16.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

 

V  pondělí 18.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře. 

V pátek 22.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 22.11. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

O víkendu 22.11. – 24.11. bude setkání Beetlesáků na faře v Chomutově. Sraz v 18.00 hod na 

mši sv. Akce je pro děti od 11 let a končí v neděli mší sv. v 8 hod. Podrobnosti na plakátku. 

 

 

V pondělí 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste 

srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským. 

 

Ve čtvrtek 28.11. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat. 

V neděli 1.12. ve 14.00 hod bude ve Vysoké Jedli mše svatá. ZAČÍNÁ DOBA ADVENTNÍ. 

 

Výuka náboženství na děkanství probíhá v tomto časovém rozdělení: 

    PO  15.30 hod       5. - 7. třída ZŠ 

    ǓT  16.15 hod       1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.45 hod     8. a 9. třída ZŠ (středoškoláci) 
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KRISTUS KRÁL – D.N.I.C. UNIVERSORUM REGIS SOLLEMNITAS 

 Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou oslavíme 24.listopadu, zavedl papež Pius XI. pro celou 

církev roku 1925.  

 Evangelia nám o této slavnosti během tříletého cyklu otevírají tři pohledy na Krista Krále. 

V cyklu A nám Matouš představuje Syna člověka přicházejícího ve své slávě k poslednímu 

soudu. Tím rozhodujícím, na co se zeptá, bude láska. Jeho království je totiž královstvím lásky. 

– „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.“ 

Těm, co dbali jen o to, aby se měli sami dobře, bude muset odpovědět: „Pryč ode mě, vy 

zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly“... V cyklu B apoštol 

Jan představuje Pána Ježíše s trnovou korunou, odpovídajícího na otázku, zda je král. – Pilát se 

ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto 

narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ Ve třetím pohledu C Lukáš 

zdůrazňuje nápis nad jeho hlavou: „To je židovský král.“ Současně poukazuje na to, že je 

králem lásky a milosrdenství. 

 Dnes, kdy slavíme svátek tohoto krále a připomínáme si jeho velikost a královskou 

důstojnost, podívejme se, je-li nám vzdálený a jak se liší od známých panovníků. 

 Byl chudý, protože se narodil ve chlévě, v cizích jeslích, později plul po jezeře v cizí loďce 

a do Jeruzaléma jako král přijížděl na cizím oslátku. Nakonec byl pohřben v cizím hrobě. 

 Byl mocný, vždyť již jako maličké dítě vyděsil krále Heroda, coby chlapec uvedl v úžas 

učitele, v dospělosti se ho báli vůdcové národa. Poslouchaly ho živly, prchali před ním zlí 

duchové. Podivuhodně zvítězil nad nepřáteli i nad smrtí. 

 Skutečně milovaný nespočetným množství lidí, které získal a získává svou láskou. 

Nepoužil žádné zbraně jako dobyvatelé zemí, přesto mu patří srdce lidí všech národů. Stal se 

pokrmem, aby v nich mohl kralovat. V jeho síle, společně s ním, jeho věrní berou na sebe 

odříkání a oběti za druhé. Toho všeho dosáhl skrze potupnou smrt, s trnovou korunou na kříži, 

aby nás zachránil. Tak začal svou vládu, která nám v plnosti zazáří ve věčnosti. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA: 

Dnes udělám konkrétní rozhodnutí týkající se služby pro strádající a mystické Kristovo tělo. 

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby 

byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává 

Tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně Tě chválí. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

(závěrečná modlitba breviáře) 

 

(zpracováno podle Jana Chlumského na www.catholica.cz) 

 


