
Z dnešního evangelia:   

   K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že 

není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás 

ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale 

byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí 

svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se 

oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně 

tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec 

zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet 

při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ 

Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, 

kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa  

a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už 

přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou 

syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví 

budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění  

o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, 

Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není 

Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“  
(Lk 20, 27-38)  

 

   Ježíš je již v Jeruzalémě. Za několik dní bude odsouzen 

na smrt. Nyní se vyhrocují spory s jednotlivými skupinami 

představitelů židovství. Saduceové byli kněží, dnes 

bychom je označili za konzervativní skupinu, která 

nepřijímá žádné novější výklady Písma, což se týká  

i vzkříšení mrtvých.  (Komentář k evangeliu: www.vira.cz)  

 

Modlitba 
 

Pane, 

jsme znaveni dospělostí; 

dej nám znovu být dětmi. 

Vezmi nám vše, o čem jsme se domnívali, 

že si to musíme osvojit, 

zbav nás všech poznatků a vědomostí 

a poruš naši vypočítavost. 

Místo mnoha slov a nekonečných jmen 

dej nám lásku, tvou lásku, Pane,  

ne naši lásku. 

Amen.  
(Adrienne von Speyr) 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Ztratili jsme ráj, ale dostalo se nám nebe, aby zisk byl 

větší než ztráta. (Sv. Jan Zlatoústý) 

 Lidská slabost nemůže zvrátit plány božské 

všemohoucnosti. Božský Stavitel dokáže budovat  

i z řítících se kamenů. (Michael kardinál von 

Faulhaber) 

 Bože odvrátit se od Tebe znamená padnout. Obrátit se 

k Tobě znamená povstat. Zůstávat v Tobě znamená mít 

jistou pomoc. (Sv. Augustin) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 20.00 hod. 
 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 10.11.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Až procitnu, Hospodine, 

nasytím se pohledem na tebe.“ 

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:  

Lukavec – 12.11.2013 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č. 44(2013) 

10.11.2013  

32. neděle v mezidobí  
 



 

Některé památky v týdnu 
 

11. listopadu – sv. Martina, biskupa 
 

   Narodil se roku 316. Pocházel z území dnešního 

Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal  

v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do 

Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu 

podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím 

nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se 

knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší 

klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem 

města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 

80 -ti let. 

   Patron: Francie; vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, 

koželuhů, krejčích, hoteliérů, cestovatelů, chudáků, 

vězňů, pastýřů, vinařů, abstinentů, a také kostela ve 

Velemíně. 

   Atributy: voják na koni, meč, plášť, žebrák, husa, 
biskupská mitra, berla, kniha 
 

Další památky: 

12. listopadu – Út, pam. sv. Josafata Kuncewicze, 

biskupa a mučedníka  

13. listopadu – St, pam. sv. Anežky České, panny  

15. listopadu – Pá, nez. pam. sv. Alberta Velikého, 

biskupa a učitele církve 

16. listopadu – So, nez. pam. sv. Markéty Skotské, 

královny a také sv. Gertrudy, panny 

17. listopadu – 33. neděle v mezidobí  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

zemřel 1.11.2013 

                                  v Sulejovicích v 10.30 hod.  
Út - 12.11.2013 – za † rodiče 

Čt - 14.11.2013 –  poděkování Pánu Bohu za dar zdraví 

Ne - 17.11.2013 – v 10.00 hod., za farníky 
                              v Sulejovicích 10.30 hod.  

 

Pozvání 

   Letošní Koncert při svíčkách se bude konat v našem 

kostele 10.11.2013 od 17.00 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 

Máme pravdu, nebo spíše má pravda 

nás?  
 

(Marek O. Vácha) 

 

   Měl jsem jednou na jisté přírodovědecké fakultě 

přednášku v rámci cyklu o filosofii a biologii a v diskusi 

jsme se vespolek dlouze shádali, všichni proti všem  
a atmosféra byla velmi neklidná. Pak přednáška skončila  

a šli jsme společně do kantýny to zalít džusem, kávou nebo 

i něčím ostřejším a nikdo to nebral osobně. Vzpomínám, 

jak jsme vše, co se stalo, chápali jako intelektuální cvičení, 

které nás posouvá někam dál, kdy se možná můj protivník 

mýlí, ale jeho omyl mě nutí si uvědomit a uspořádat, proč 

si myslím, že se mýlí a nemohlo by na jeho úhlu vidění 

věcí něco být? Ve vědě to takto nějak funguje – je lépe žít 

v neustálých a neustávajících pochybnostech, než být 

pevně zakotven ve svém omylu. Je známou pravdou, že ve 

vědě nemáme problém ani s tím, o čem víme, že nevíme, 

nýbrž s tím, o čem si myslíme, že už víme s jistotou – a 

v čem jsme možná fatálně vedle. Jedním z rozdílů mezi 

vědou a náboženstvím je to, že věda nezná dogmata  

a denním chlebem vědců je žít v nejistotě pochyb o tom, 

jakže je svět vlastně uspořádán. 

 

   Uvědomil jsem si, jak velmi mi tohle chybí 

v křesťanském prostředí. Až na Antarktidě nebo 

v bezejmenných kopcích v pustině And člověk pochopí, 

jak jsou naše představy o Bohu příliš… provinční, příliš 

domácké, příliš malicherné, vymyšlené kdesi na této 

maličké planetce v zapadlé vesničce majestátního universa. 

Z pohledu vesmíru člověk získá úctu k různým způsobům 

ctění Boha různých náboženství. Z bivaku na náhorních 

plošinách se stírá rozdíl mezi vatikánskou a tridentskou 

liturgií a jediné, co se počítá, je stav srdce člověka. Boha 

můžeme ctít, ale nemůžeme mu rozumět. Jen děti potřebují 

hrdiny dobré a zlé, člověk skutečně dospělý si je vědom, že 

i hrdinové mají své chyby a zbabělci své ctnosti a že skoro 

žádný zlý člověk není zcela zlý a občas může udělat  

i skutek lásky. 

 

   Opravdu tak precizně postihujeme, kdo je to Bůh, co si 

přesně na Zemi přeje a jak máme svou víru detailně 

praktikovat? Co ještě se musí stát, abychom pochopili, že 

se všichni modlíme k témuž Bohu, že všichni toužíme po 

dobru, že skoro nikdo z nás není vyloženě zlý, jen se 

zkrátka díváme na určité věci jinak? Vladimír Solovjov ve 

své hořké „Legendě o Antikristu“ naznačuje celkové  

i ekumenické smíření všech křesťanů – to ovšem až 

v situaci, kdy po masivním pronásledování zbudou 

poslední tři křesťané: pravoslavný, katolík a protestant. 

Teprve pak je spojí společný osud. Někdy se ptám sám 

sebe, kolik katolíků nás musí ještě zbýt, abychom jiný 

způsob žití své víry nechápali jako osobní urážku nebo 
jako urážku Boha a katolické církve. Velmi toužím po 

církvi hledajících, církvi pokorných, kteří nemyslí, že kdo 

vidí věci jinak je hned v prvním kole heretik. Vyhledávání 

třísek v očích ostatních, to by nám šlo. Anthony de Mello 

má jeden velmi přesný postřeh o věřících, kteří jsou 

krutější než ostatní lidé, neboť až příliš snadno pro svou 

pravdu někoho obětují. (dokončení v příštím čísle) 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

   64. Proč Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? 

Bůh, který je láska a pravzor společenství, stvořil 

člověka jako muže a ženu, aby byli společně obrazem 

jeho podstaty. 

   Bůh stvořil člověka tak, že je buď mužem, nebo ženou 

a že touží po naplnění a sjednocení se s bytostí opačného 

pohlaví. Muži a ženy mají naprosto stejnou důstojnost, 

avšak kreativním rozvíjením svého pohlaví vyjadřují 

různá hlediska Boží dokonalosti. Bůh není muž a není 

žena, a přece se projevuje jako otcovský a mateřský. 

V lásce muže a ženy, především v manželském 

společenství, kdy se muž a žena stávají „jedním tělem“, 

může člověk vytušit něco ze štěstí sjednocení se 

s Bohem, ve kterém člověk nalezne své konečné 

naplnění. Tak jako je Boží láska věrná, snaží se být věrná 

i lidská láska; podle Božího příkladu je také tvůrčí, 

protože z manželství vzchází nový život. 
 


