Z dnešního evangelia:
Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš
odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli
o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj
národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“
Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.
Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji
služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům.
Ne, moje království není odtud.“ 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. Každý, kdo je
z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18,33b-37)
Evangelista Jan ukazuje, že Ježíš ví, jakým způsobem
zemře. Tato nadlidská schopnost potvrzuje Jeho
božskou přirozenost. Po událostech v Getsemanské
zahradě, kdy se židovští služebníci zmocnili Ježíše, je
postaven před Annáše a potom velekněze Kaifáše.
Následně vedou Ježíše k Pilátovi. Pilát, římský vladař,
nechce pokračovat ve vyšetřování. Neočekávaně se
Pilát zeptá: „Ty jsi židovský král?“ Tahle otázka nebyla
položena na základě informací, které Pilát měl
o Ježíšovi- vidíme, že sv. Jan Evangelista používá
vědomosti, které byly známé z jiných zdrojů. Soud nad
Ježíšem ustupuje na druhé místo a vyniká dialog Ježíše
s Pilátem, ve kterém Ježíš ukazuje, na čem je založené
jeho kralování a království. Zjevení království, které
nepochází z tohoto světa, protože není založené na
politice a militantní moci, je splněním misie Ježíše.
Ježíš přijal lidské tělo skrze vtělení, aby začal své
království založené na pravdě, to znamená na sobě
samotném. „On je alfa i omega, (...) který je, který byl
a který přijde, Vševládný“.

Stalo se...
Včera 24. listopadu se v kostele v Medvědicích konala
poutní mše sv. ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské.

MODLITBA PRO TEBE
Dej mi tolik času,
aby stačil nejen pro tebe a pro mě,
ale i pro druhé.
Dej, ať ve všech lidech vidím nejprve to dobré.
Dej mi sílu k odpuštění.
Abych odplácel zlé dobrým.
Dej mi humor, který rozjasňuje každý den.

VÁCLAV

25.11.2012
34.neděle v mezidobí

Slavnost Ježíše Krista Krále

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

MODLITBA KE KRISTU KRÁLI
Pane Ježíši Kriste, uznávám Tě za Krále světa.
Všechno, co bylo stvořeno - pro Tebe je stvořeno.
Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj
křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků
jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný
Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby
zvítězila práva Boží a tvá svatá Církev. Božské Srdce
Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna
srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj
pokoj na celém světě. Amen.

Č.15(2012)

Zahradní 32/2, 410 02
Lovosice

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
Změny v příštím týdnu:
Sulejovice – v ne 2. prosince mše svatá bude
v 15.00 hod.

Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina út v 15.30 hod. – na faře.
 Křesťanské rozhovory – výjimečně ve čtvrtek
29.11.2012 v 17.00 hod. Hostem bude P.Grzegorz
Wolański

Myšlenky pro život

Odpověď k žalmu – neděle 25.11.2012

 Každá doba má svůj úkol, na jehož vyřešení závisí
další vývoj lidstva.(Heine)
 Jaká vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, abychom
si vládli sami.(Goethe)
 Nekonečnost
a
věčnost
jsou
jedinými
jistotami.(Kierkegaard)
 Hluboký pád přivádí často k vrcholnému štěstí.
(Shakespeare)

„Hospodin kraluje, oděl se velebností.“

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve
v otázkách a odpovědích)

15. Jak může být Písmo svaté „pravdou“, když
zdaleka ne všechno, co se v něm píše, je správné?
Bible nám nezprostředkovává historicky přesné údaje
nebo přírodovědecké poznatky. Navíc její autoři byli
také dětmi své doby. Sdíleli kulturní představy svého
okolí a často vězeli i v jeho omylech. Přesto v písmu
svatém najdeme s jistotou všechno, co člověk
potřebuje vědět o Bohu a o cestě ke spáse.

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne. 25.11.2012 – v 9.00 hod. Za † rodiče a dar zdraví.
v 10.30 – Za farníky
Út 27.11.2012 –

St 28.11.2012 – Za † Zbigniewa
Čt 29.11.2012 –
Pá 30.11.2012 –
So 1.12.2012 –

Ne 2.12.2012 – v 9.00 hod. – Za † Václava
v 10.30 – Za †† manžele Věnceslavu
a Ladislava Knotteovy

Některé památky v týdnu
30. listopadu – svátek sv. Ondřeje,
apoštola
Pocházel z Betsaidy. Byl mladším bratrem Šimona
Petra. Ondřej stal se rybářem jako jeho otec Jan
a bratr. Než poznal Ježíše, byl rybářem a učedníkem
Jana Křtitele. Po dobu Ježíšova veřejného působení
byl v jeho blízkosti a evangelia o něm hovoří na
mnoha místech. V Janově evangeliu je Ondřej uváděn
jako „první povolaný,“ proto je nazýván
„Protokletos“. Podle tradice šířil evangelium zejména
na Východě. Potom nám různé zprávy ukazují
Ondřeje hlavně jako apoštola řeckého světa. Zemřel
v Patrasu v Achaji (dnešním Řecku) kolem roku 60.
Ondřej, podobně jako v Římě jeho bratr Petr, žádal,
aby mohl zemřít na odlišném kříži než Ježíš. A tak byl
pro něj připraven kříž ve formě velkého X, jehož tvar
zůstává nazýván „křížem sv. Ondřeje“. Atributy: kříž
ve tvaru písmene X, provaz, síť.

Další památky:
1. prosince – so. nezávazná pam. sv. Edmunda
Kampiána, kněze a mučedníka
2. prosince – 1. neděle adventní – světíme adventní
věnce a zapalujeme první ze čtyř svíček

Z KÁZÁNÍ Bp Pavla Posáda
Svátek Ježíše Krista Krále je svátkem nádherným,
oblíbeným, ale ne možná pro všechny úplně
srozumitelným. Tento svátek zavedl pro církev Pius
XI. v roce 1925. Bylo to po první světové válce, po
dobách složitých a problematických. Pius XI. řekl
a napsal: „Svátky mají větší účinek na věřící než
dokumenty učitelského úřadu církve. Svátky totiž
seznamují s pravdami víry všechny věřící. Nejenom
některé. A mluví k nim ne jedenkrát, ale každý rok
a takřka stále.“ Svátky působí nejenom na rozum jako
třeba nějaký napsaný dokument, nějaká encyklika, ale
svátky působí také na srdce, mysl a na celého člověka.
Liturgický rok, na jehož vrcholu dnes stojíme, je
znamením dějin spásy a jejich koruny – Krista. Advent
nám vždy znovu a znovu zobrazuje předdějinné
a dějinné etapy lidstva, které směřují k Vykupiteli –
naději národů. Vánoce pak připomínají začátek
Kristova života na této zemi. A poslední neděle
liturgického roku je předobrazem zralosti Božího
království a plné královské moci Ježíše Krista – krále
vesmíru, toho, který je první i poslední, alfa i omega,
začátek i konec.
V Lukášově evangeliu čteme: „Ukřižovali Ježíše
a posmívali se mu.“ Posmívali se mu členové velerady,
posmívali se mu vojáci a říkali: „Když jsi židovský

král, zachraň sám sebe.“ Totiž nad Ježíšem byl nápis.
Na kříž se upevňovala vždycky tabulka s nápisem za
co, z jaké příčiny je ten člověk ukřižován, čím se
provinil. A Ježíšova vina zněla: „Ježíš Nazaretský
židovský král“. A tak se mu rouhali. Dokonce jeden
z těch zločinců, kteří viseli vedle něho na kříži, se mu
rouhal: „Copak ty nejsi mesiáš? Zachraň sebe i nás.“
Ale ten druhý ho okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha?
Vždyť jsi odsouzen ke stejnému trestu jako Bůh“ –
jako Kristus. „My ale zaslouženě. On nic zlého
neudělal.“ A tento pokorný obrácený lotr pronáší tu
nádhernou větu: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do
svého království.“ To je víra. To je něco úžasného.
A dostává od Ježíše odpověď: „Amen, pravím ti, dnes
budeš se mnou v ráji.“ Tato věta: „Pamatuj na mě, až
přijdeš do svého království“ je, bratři a sestry,
radostným poselstvím o Kristově královské moci. Na
trůnu kříže, na prahu smrti posmíván a tupen Ježíš
s královskou štědrostí uděluje kajícímu lotru odpuštění
a otevírá mu brány ráje. Klade na hlavu korunu slávy.
„Ještě dnes budeš se mnou v ráji“ – „Zaradoval jsem
se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme“.
Oslavujeme dnes Krista – Krále, který chce kralovat
v našich myslích, v našich srdcích, v našich rodinách,
v naší společnosti svou spravedlností, láskou
a pokojem.

Pozvánky:
Sv. Mikuláš přijde k nám do kostela v neděli
2. prosince v 10.00 hod. Bude mít s sebou dárky.
Všichni - zvláště děti jste zváni hlavně na mši sv., která
začne v 9.00 hod., během níž kromě varhan uslyšíme
kytaru a zpěv hostů z České Lípy.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!

