
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po 

velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, 

hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. 

A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích  

s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly  

a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od 

konce země až po konec nebe.“ (Mk 13, 24-27) 

   Ježíš pochválil ženu, která 

ve svatyni dala dvě drobné mince. Ted’ (o tom čteme 

od začátku 13 kapitoly) vychází z chrámu a jeden 

z jeho učedníků obdivuje velikost a krásu této stavby. 

Ježíš však překvapivě říká, že nezůstane tady kamen na 

kameni- předpovídá zničení jeruzalémské svatyni. 

Potom seděl se čtyřmi učedníky na Olivové hoře. Petr, 

Jakub, Jan a Ondřej se ptají na čas a znamení 

předpovídající sbourání chrámu. Na základě této 

otázky Ježíš začíná tak zvanou „eschatologickou řeč“, 

která se týká nade všechno blízkých v čase dějin církve 

a Jeruzaléma. Teprve později se křesťané začali  

dohledávat prvků týkajících se konce světa. Mistr 

varuje v této řečí, aby jeho učedníci neposlouchali 

sensaci a nepanikařili, když uslyší o válkách. Neměli 

by také věřit podvodníkům, kteří se budou vydávat za 

Krista. Pro učedníky má být nejdůležitějším úkolem 

hlásání evangelia- i když narazí na pronásledování od 

blízkých. Mají důvěřovat Bohu a vytrvat ve své víře.  

   Slova z textu dnešního evangelia: „V těch dnech, po 

velkém soužení,“ a také „tehdy“ máme chápat velice 

všeobecně. Ježíš Kristus přijde podruhé „s velikou 

mocí a slávou“. Spolu s ním se ukážou zvláštní 

kosmická znamení, jak to předpověděl prorok Daniel 

(7, 13n). Nikdo ale neví, kdy se to stane. Proto máme 

neustále bdít a být vždycky připraveni na tuto 

výjimečnou chvíli. 

MODLITBA PRO TEBE  

Děkuji ti za všechno, 

co smím vidět, slyšet a prožívat. 

Děkuji ti za jídlo, za dům, který mě chrání, 

za lidi, kteří mě mají rádi, za každý pozdrav. 

Děkuji ti za klid noci, za mlčení a hudbu. 

Děkuji ti, že ti smím děkovat. 

Každý dobrý dar pochází od tebe, 

Otče – děkuji ti. 

 

 
   Děkuji ti, nebeský Otče,  
 

že jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha Svatého  

k novému životu. Mohu se nazývat tvým dítětem, 

poněvadž tys mi daroval podíl na svém životě. 

Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení.  

Jsem k tobě připojen jako ratolest k vinnému kmeni.  

Jsem část tvého Těla, jsem přičleněn k svatému lidu,  

k chvále Otce. 

Děkuji ti, Duchu Svatý, že do mého srdce vešla tvá 

láska. 

Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha 

a služby bratřím. 

Chci jednou obdržet se všemi svatými dědictví,  

které je připraveno těm, kdo Boha milují. 
 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Pravda se podobá Bohu: nezjevuje se přímo, ale 

musíme ji odhalit z jejich projevů. (Goethe) 

 Je třeba vycházet ze zásady, že věda a víra tu 

nejsou proto, aby se navzájem vylučovaly, ale 

doplňovaly. (Goethe) 

 Řeč symbolů považuji za jediný cizí jazyk, 

kterému by se měl naučt skutečně každý z nás (Erich 

Fromm) 

 Dobrý člověk je svobodný, i kdyby byl otrokem. 

Zlý člověk je otrokem, i kdyby byl králem  

(sv. Augustin) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Příprava na biřmování – po 19.11.2012 v 18.00 hod. 

 Modlitební skupina út v 15.30 hod. – na faře. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 18.11.2012 
 

 

 

 

„Ochraň, mě Bože, nebot` se utíkám 

k tobě.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá, - 16.30  

  Čt -  7.30 

  Ne - 9.00 

Sulejovice Ne - 10.30 

Milešov Pá -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 v so. 24.11.2012 

zrušena 
 

Změny v příštím týdnu:  

Lukavec – út 20. listopadu v 15.00 hod.  

Medvědice – v so 24. listopadu v 10.00 hod. 

Poutní mše svatá ke cti sv. Kateřiny 
 

VÁCLAVČ.14(2012) 

18.11.2012  

33.neděle v mezidobí 

Den Bible 



 

Některé památky v týdnu 
 

25. listopadu – pam. sv. Kateřiny 

Alexandrijské, mučednice 

   Svatá Kateřina, panna alexandrijská, pocházející 

z bohaté rodiny, byla dívkou neobyčejně vzdělanou, 

dokonce tak, že ve svých osmnácti letech dokázala 

přemoci v učené hádce před císařem na padesát 

pohanských filosofů a obrátit je na křesťanskou víru. 

Když ji v roce 305 poznává budoucí vládce 

východořímské říše, císař Maximinus Daia, žádá ji 

o ruku. Kateřina ale budoucího císaře odmítá: 

Maximinus ji proto vyhání z Alexandrie a pak ji nutí, 

aby se vzdala víry v Krista. Ale Kateřina se své víry 

vzdát nehodlá a ani štáb soudců a pohanských filosofů 

nedokáže změnit její postoj. Maximinus jí dá bičovat 

a mučit napínáním na kolo. Konstrukce kola ale 

napínání nevydrží a Kateřina přečkává i další zkoušky 

mučením. Nakonec je sťata. Karel IV. na počest sv. 

Kateřiny proto nechává tento významný panovník 

zbudovat na Karlštejně nádhernou kapli. V Praze na 

Novém Městě pak zakládá klášter augustiniánek 

s kostelem sv. Kateřiny, vysvěceným arcibiskupem 

Janem Očkem z Vlašimi na konci listopadu 1367. 

Je také patronkou kostela v Medvědicích. 
 

Další památky: 

21. listopadu – st. pam. Zasvěcení Panny Marie  

v Jeruzalémě 

 

22. listopadu – čt. pam. sv. Cecílie, panny  

a mučednice, patronky církevní hudby a zpěvu 

23. listopadu – pá. nezávazná pam. sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka, hlavního patrona 

královéhradecké diecéze také sv. Kolumbána, opata 

24. listopadu – so. pam. sv. Ondřeje Dung-Laca, 

kněze, a 116 druhů mučedníků 

25. listopadu – 34. neděle v mezidobí - Slavnost 

Ježíše Krista Krále, zároveň pam. sv. Kateřiny 

Alexandrijské, mučednice 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 18.11.2012 – v 9.00 hod. – Za farníky  

  v 10.30 – Za † Václava Mládka 
 

Út 20.11.2012 –  

St 21.11.2012 – Za Boží požehnání a uzdravení duše  

i těla 

Čt 22.11.2012 – Za † Walentého Żuczka 

Pá 23.11.2012 – Za † rodiče a švagry 

So 24.11.2012 – v 10.00 hod. Poutní mše sv.  

v Medvědicích - Za farníky. 
 

Ne. 25.11.2012 – v 9.00 hod. Za † rodiče a dar zdraví. 

     v 10.30 – Za farníky 
 
 

DÍK 
 

   Je nadevše důležité, aby se člověk naučil děkovat. 

Musí se zbavit lhostejnosti, která pokládá vše za 

samozřejmé. Nic není samozřejmé, všechno je dar. 

Teprve když člověk toto pochopí, stane se svobodným. 

Zrána, když je po nočním odpočinku naše mysl čistá  

a svěží, je vhodný okamžik, abychom řekli Bohu: 

„Děkuji Ti, že dýchám a jsem. Děkuji Ti za všechno, 

co mám a co je kolem mne!“ Po jídle řekneme: „Co 

jsem požil, byl Tvůj dar. Děkuji Ti!“ A večer: „Že jsem 

dnes směl žít, pracovat a radovat se, že jsem se směl 

setkat s tímto člověkem a poznat věrnost onoho, to jsi 

mi daroval Ty. Za všechno Ti děkuji!“ 

   Máme děkovat za víru; za tajemství znovuzrození 

z Božího života; za všechno skryté a svaté, co probíhá 

mezi Bohem a námi. 

   Máme se dokonce snažit rozšířit dík i na to, co je 

těžké, co v poselství o prozřetelnosti vyžaduje největší 

statečnost, ale zároveň znamená největší zaslíbení, totiž 

skutečnost, že všechno, co se děje, i to těžké, hořké, 

nepochopitelné, je poslem a podobou milosti. Žít 

v prozřetelnosti znamená žít v souhlasu s Boží vůlí,  

i proti vlastním přáním. Tento souhlas se nejryzeji 

uskutečňuje v díku, který přijímá i všechno tvrdé  

a zdánlivě ničivé z dávající ruky Boží. To není snadné 

a nesmíme si zde nic namlouvat. Půjdeme vždycky jen 

tak daleko, kam podle pravdy jít můžeme – dokážeme 

však většinou víc, než se nám v prvním okamžiku zdá. 

Bude-li dík nesen vírou, může proniknout i do toho, co 

je těžké, a podle toho, nakolik se nám to podaří, je  

i proměnit. 

 

 

Pozvánky: 

   Koncert duchovní hudby „Při svíčkách“ se uskuteční 

v našem kostele dne 18. listopadu 2012 od 18.00 hod. 

Během koncertu uslyšíme žánry klasické  

i moderní hudby. 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

   14. Je Písmo svaté pravdivé? 

   „Protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři 

neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení Ducha 

svatého, je třeba uznat, že knihy Písma svatého učí 

spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít 

Bůh zaznamenanou v Písmu svatém pro naši spásu.“ 

Bible nespadla hotová z nebe, ani ji Bůh nediktoval 

lidským psacím strojům. Ale k jejímu sepsání si 

„vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami, 

působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali 

všechno to a pouze to, co on chtěl“. K uznání určitých 

textů jakožto Písma svatého patří tedy i všeobecný 

souhlas církve. V jednotlivých církevních obcích 

muselo být dosaženo souhlasu:“Ano, těmito slovy 

k nám skutečně promlouvá Bůh sám – jsou inspirována 

Duchem svatým!“ Rozhodnutí o tom, které z mnohých 

raně křesťanských spisů byly skutečně inspirovány 

Duchem svatým, padlo ve 4. století, kdy byl sestaven 

takzvaný Kánon Písma svatého. 
 


