
Z dnešního evangelia:   

   Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý 

člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi 

bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, 

protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel 

napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy 

měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se 

nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím 

zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho 

přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel 

jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: 

„Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem 

někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš 

mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je 

potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat  

a zachránit, co zahynulo.“  (Lk 19, 1-10)  

 

 

   Představa scény setkání Zachea s Ježíšem vyvolává 

mnoho úsměvů. Malý, možná obtloustlý muž lezoucí na 

strom, jehož následné odhalení bylo s jistotou komické  

a trapné. Skoro by se zachtělo zvolat: „Zaslouží si to.“ Ale 

Pánova reakce ukazuje zcela jinam. Zacheova touha po 

setkání s Ježíšem riskuje všechno. A právě proto zakusí 

záchranu, odpuštění, ale především se setká s živým 

Bohem. Ostatní kolemstojící se možná pobavili, ovšem 

nepoznali víc. Otázkou zůstává, kde v této scéně stojíme 

my.       (Komentář k evangeliu: www.vira.cz)  

 

 

Rozvrh pobožností na hřbitovech: 
 

Sulejovice (u kostela)– Ne 3. listopadu v 10.30 hod. 

Prackovice n. Labem – St 6. listopadu v 15.00 hod. 

Lukavec – Út 5. listopadu v 15.00 hod. 

Medvědice – Pá 8.11.2013 v 11.00 hod  

 

 

Modlitba 
 

Pane Bože, dej mi 

bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná 

ukvapená myšlenka, 

ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit, 

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty 

dvojznačným úmyslem, 

pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, 

svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň. 

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,  

moudrost, která tě nalézá, 

život, který se ti líbí,  

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, 

a důvěru, jež mě konečně učiní zcela tvým.  
(Sv. Tomáš Akvinský) 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Člověk je spojen svým pozemským původem se všemi 

živými bytostmi, ale člověkem se stává teprve díky 

duši, kterou mu „vdechl“ Bůh. To mu propůjčuje 

nezaměnitelnou důstojnost, ale také jedinečnou 

zodpovědnost. (Christoph kardinál Schoenborn) 

 Když člověk dychtí být pouze duchem a chce odmítat 

tělo jako určité dědictví živočišné povahy, pak duch  

i tělo ztrácejí svoji důstojnost. Jestliže však člověk 

popírá ducha, a proto nahlíží materii a tělo jako 

jedinou skutečnost, opět ztrácí svou velikost. (Benedikt 

XVI) 

 Udělej pro své tělo něco dobrého, aby duše měla chuť 

v něm přebývat. (Sv. Terezie z Avily) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 
 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 3.11.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá - 16.30 hod. 
  Čt - 7.30 hod.   

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  

Velemín – 9.11.2013 Poutní mše sv. v 10.00 hod 

 

VÁCLAV Č. 43(2013) 

3.11.2013  

31. neděle v mezidobí  
 



 

Některé památky v týdnu 
 

4. listopadu – sv. Karla Boromejského, 

biskupa 
   Narodil se 2.10.1538. Pocházel z významné 

lombardské rodiny. Vystudoval práva a jeho strýc, 

papež Pius IV. ho povolal po svém nástupu do Říma, 

kde ho v 21 letech učinil svým sekretářem i jmenoval 

kardinálem - jáhnem. Po třech letech přijal kněžské  

a biskupské svěcení. Má velkou zásluhu na dokončení 

tridentského sněmu a uskutečnění jeho reforem. Jako 

25letý nastoupil na arcibiskupský stolec v Miláně. Žil 

asketicky, byl rozhodný a nesmírně obětavý. Svolával 

synody a konal pastorační vizitace, při nichž se zajímal 

o všechny. Obnovil duchovní život diecéze, mimořádně 

se staral o chudé a nemocné, zvláště v době moru aniž 

se nakazil. Zemřel vyčerpán ve 46 letech. 
 

Další památky: 

9. listopadu – So svátek Posvěcení Lateránské baziliky 

10. listopadu – 32 Neděle v mezidobí  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 3.11.2013 – v 10.00 hod. Za farníky 
                          v Sulejovicích 10.30 hod. Za † Ladislava 

Kadavého 

Út 5.11.2013 – Za † rodiče Královy a Letošovy 

St 6.11.2013 – Za † rod Křečků a Hájků 

Pá 8.11.2013 –  poděkování za zdárnou operaci 

Ne 10.11.2013 – v 9.00 hod. Za † Rostislava Letoše, který 

zemřel 1.11.2013 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Pozvání 

   Letošní Koncert při svíčkách se bude konat v našem 

kostele 10.11.2013 od 18.00 hod. Účinkující: 

Michaela Warneke, Jakub Koch – zpěv 

Ludmila Tesaříková, Karel Tesařík, Jiří Protiva – flétny 

Zdeněk Honců, Tomáš Kubíček – trubky 

Jiří Kudrman – saxofon 

Martin Dolejší – kytara 

Petra Kacianová, Martin Maxmilian Kaiser – varhany 

Procházka hřbitovem 
 

Mrtví nám živým otevírají oči. (Španělské přísloví) 
 

   Lidé se dělí na dva tábory. Hřbitovy jsou říší mrtvých, 

vesnice a města územím živých. Je to pravda? Není. Jsou 

totiž lidé, kteří žijí, ale jsou vlastně mrtví, protože nenávist 

je zbavila pravého života. A jsou mrtví, kteří žijí, protože 

milovali opravdově a jejich láska žije dál. 

   My všichni přecházíme po celý život z tábora života do 

tábora smrti a naopak. Často o tom přemýšlím, když 

přicházím na břevnovský hřbitov a zastavuji se u hrobu 

těch, které znám jen z doslechu. Jsou to životadárná setkání 

v říši zdánlivě mrtvých. Jak relativní je náš čas a vše, čeho 

v životě dosáhneme! 

   Oženil se syn. Do domácnosti přišla snacha – hodná, 

milá. Jenom do času! Do té doby, než si mladí rozhodli 

pořídit vlastní nové zařízení kuchyně, to se mamince 

nelíbilo. Až jednoho dne ji svitlo: když našla ve schránce 
parte vzdálené příbuzné. Paní, která celý život sháněla 

starožitnosti a svou domácnost měla jako malé muzeum. 

Neznala jinou radost nebo starost. Ale teď si to „tam“ 

nemohla vzít. „Neboť tento viditelný svět pomíjí…,“ jak 

píše apoštol Pavel. „Proto ti, kdo pláčou, jako by neplakali, 

a ti, kdo se radují, jako by se neradovali… čas je krátký…“ 

„Třicet let – to je nekonečná doba!“ říká si syn se snachou, 

když se dívají do budoucnosti. „Třicet let – vždyť to uteklo 

jako nic!“ říká maminka, když si vzpomene na dobu, když 

se s manželem zařizovali. 

„…proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji 

neměli…“ radí apoštol Pavel. Láska ano, ale čas je krátký. 

Ať se tedy ten, kdo manželku má, nedá pohltit jen starostí  

o rodinu, o její hmotné zabezpečení, o karieru kvůli dětem, 

o snahu vyrovnat se sousedům. „Miluješ-li křišťál, 

nezapomeň, že je to pouze sklo,“ radí filozof. Stačí 

neopatrný pohyb a z křišťálu zůstanou bezcenné střepy.  

A my přece víme, že máme usilovat o hodnoty trvalé. 

   Že to v moderní době není jednoduché a že nejde mít 

takový názor na život? Vždyť časy jsou jiné! Svatý 

Augustin kdysi v 5. století napsal: „Říkáte: Časy jsou zlé? 

Časy jste vy!“ (P. Siostrzonek: Ranní zamyšlení) 

 

 

 

Pohanství není křesťanství 
 

   Keltové v noci (31. října) slavíli začátek nového roku, 

svátek, ve kterém se stírá hranice mezi světem živých  

a mrtvých. Umísťovali do oken rozžatou svíci ve 

vydlabané řepě, aby svítila na cestu duším zemřelých. Aby 

tomuto pohanskému svátku dal křesťanský rozměr, zavedl 

papež Bonifác IV. (608-615) po poradě se sv. 

Kolumbánem pro Irsko a Anglii na tento den svátek Všech 

svatých (ang. All Hallow΄s Day – z toho Halloween). 

Papež Řehoř IV. pak roku 835 potvrdil tento svátek pro 

celou západní církev. Pro potvrzení úcty k zemřelým 

předkům připojil roku 998 clunyjský opat Odilo 2. listopad 

slavení Památky věrných zemřelých – den modliteb za 

zemřelé.  

   Právě tento den patří spolu s Vánocemi v naší 

odkřesťanštěné společnosti k nejvíce prožívaým svátkům.  

(o. Marek Miškovský, Tarsicius, 11/2013) 

 

   Vydlabaná dýně nepatří do křesťanského slavení 

památky věrných zemřelých. Zábavy s maskami a průvody 

s lampiony, např. na hříště, to jsou zvyky komerční 

povahy. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

63. Odkud vzal člověk duši? 
   Lidskou duši stvořil přímo Bůh, není tedy „zplozena“ 

biologickými rodiči. 

   Duše člověka nemůže být výsledkem evolučního 

vývoje hmoty ani genetického spojení otce a matky. 

Tajemství, v němž v každičkém člověku přichází na svět 

jedinečná duchovní bytost, vyjadřuje církev prohlášením: 

Bůh dává člověku duši, která neumírá, ani když člověk 

ve smrti ztrácí své tělo, jež v den vzkříšení opět obdrží. 

Prohlašuji-li tedy, že mám duši, znamená to, že mě Bůh 

stvořil nejen jako bytost, ale jako osobu a že mě povolal 

k životu ve vzájemném vztahu. 
 


