
Z dnešního evangelia: 

   Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral 

vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, 

ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal  

z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi  

a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim 

zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! 

Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si 

vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě 

stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám 

dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte 

tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ Tu židé 

řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys 

ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu 

svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si 

jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, 

které Ježíš řekl.     (Jan 2,13-22) 

 

K zamyšlení 

   Většinou je nedělní cesta do kostela zcela automatická. 

Jistě víme o kostele v jiné obci či městě, ale je nám 

poněkud cizí, není to „náš kostel“. Chrám je však mnohem 
více než jen shromaždiště věřících z našeho okolí. Chrám 

je znamením církve – společenství těch, kdo jdou za 

Bohem. Církev – chrám je znamením Boží blízkosti 

člověku. Chrám už není místo, kde si s obavami kupujeme 

odpuštění a s napětím čekáme, zda bude odpuštěno (srov. 

chrám v pojetí starozákonního Orientu). Chrám je díky 

Kristově oběti místo, kde Bůh čeká na svůj lid a kam my 

přicházíme domů, k Bohu. Lateránská bazilika je tak 

především vnímána jako místo církve. Proto je zde úzká 

vazba na papeže, proto se zde konaly koncily. Slavíme tedy 

svátek církve – Božího těla, kterým je v posledku sám 

Kristus. (vira.cz) 

Modlitba  
 

Bože, děkuji ti za všechno, co jsi po mně v mém životě 

chtěl. 

Buď pochválen za čas mého narození. 

Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny. 

Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel. 

Nepropouštěj, Pane, svého tvrdohlavého a líného sluhu 

ze svých služeb. 

Ty máš nade mnou i v oné hlubině, kde zcela sám 

rozhoduji o sobě a o svém věčném osudu. 

Ponechej si mne ve svých službách po všechny dny 

mého života. 

Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to, co ty ukazuješ. 

Budu-li ve tvé službě unavený, pak ať není unavená tvá 

trpělivost se mnou. 

Ty přicházíš, ty dáváš sílu, abych začal vždycky znovu. 

Abych doufal navzdory vší naději, abych věřil ve 

vítězství ve mně, 

ve všech porážkách, které jsou mými porážkami.  
(Karl Rahner) 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už 

jen svou přítomností. 

 Zajištěná výbušnina není tak nebezpečná jako 

nezpracovaný hněv, který si člověk skrytě střádá 

v srdci. 

 Sebekázeň není cílem sama o sobě; učí nás mít „tah na 

branku“, nepromarnit svůj život. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Česká biskupská konference ve spolupráci s Charitou ČR 

pořádá sbírku (mimo obvyklou sbírku) na potřebné na 

Blízkém východě v neděli  9. listopadu 2014. 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod.  

 Adorace Nejsvětější Svátosti – 15.11.2014 od 20 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 9.11.2014 
 

 

 
 

„Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, 

přesvatému stánku Nejvyššího.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út – v 16.30 hod. 

             St – v 16.30 hod.  

  Čt – v 7.30 hod. 

Pá – v 16.30 hod.  

  Ne – v 9.00 hod.  

Sulejovice Ne – v 10.30 hod. 

Milešov Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So – v 10.00 hod. 15. a 22.11. zrušena 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 18.11.2014 od 15 h. 
 

 

VÁCLAV Č. 44 (2014) 

9.11.2014 

Svátek posvěcení 

lateránské baziliky 

 
 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

15. listopadu – nez. památka  

sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele 

církve 
 

   Narodil se kolem roku 1200. Bývá uváděn jako Albert 

z Laugingu nebo z Kolína či Albert Teutonicus. 

Pocházel z jihozápadní německé oblasti. Po vynikajících 

studijních výsledcích mnoha oborů se v Padově stal 

dominikánem, v Kolíně nad Rýnem knězem. Působil 

jako profesor a svými znalostmi obsáhl všechny vědní 

obory té doby. Mimo jiné uvedl Aristotelovo učení do 

středověké filozofie. Byl provinciálem v letech 1253-

1257 a řezenským biskupem v letech 1260-1262. 

Působil na papežském dvoře a byl důvěrníkem i císaře. 

Vynikl v ctnostném životě, jako kazatel, diplomat  

i vědec. Jeho oblíbenou činností bylo předávání 

získaných vědomostí. Proto se opakovaně vracel  

k vyučování a spisovatelské činnosti. Zanechal četné 

spisy z oblasti přírodních věd, fyziky, chemie, 

astronomie, geologie, biologie, botaniky i zeměpisu. Ve 

svém učení ukazoval, že „Bůh se nechává nalézt ve 

světě.“ Zemřel v Kolíně nad Rýnem ve vysokém věku  

a byl pohřben v dominikánském kostele.  

Další památky: 

10. listopadu – Po, pam. sv. Lva Velikého, papeže  

a učitele církve 

11. listopadu – Út, pam. sv. Martina, biskupa 

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

biskupa a mučedníka  

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

16. listopadu – 33. neděle v mezidobí 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 9.11.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

   v Sulejovicích v 10.30 hod. – za požehnání pro paní Káťu  

Út – 11.11.2014 - za † Františka 

St – 12.11.2014 - na dobrý úmysl 

Čt – 13.11.2014 - za † členy rodiny 

Pá – 14.11.2014 - děkovná u příležitosti 40. výročí 

narozenin Barbory s prosbou o Boží požehnání pro celou 

rodinu  

Ne – 16.11.2014 – v 9.00 hod. děkovná mše u příležitosti 

18. výročí narozenin Dariusza s prosbou o rozpoznání 

povolání 

                               v Sulejovicích v 10.30 hod. – za farníky 
 

U příležitosti vzpomínky na 25. výročí svatořečení Anežky 

České, patronky našeho národa, Farní charita Litoměřice 

ve spoluprací studia Štěpán radia Proglas  

Vás všechny srdečně zve na benefiční koncert a duchovní 

pásmo s názvem "Rozjímání o svaté Anežce České"  
13. listopadu 2014  v kostele Všech svatých  

v Litoměřicích  od 19.00 hod. 

Na housle zahraje vynikající český sólista Roman Patočka, 

který svým uměním vnáší dobré jméno naší země do 

celého světa. 

   Program skladby: 1.rozjímání "Anežka a lidská důstojnost"  

2.rozjímání "Anežka vidí, co je skryté"  

3 rozjímání      "Anežka, mír a oběť" 

   Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude 

věnován na paliativní léčbu, kterou od června 2014 

zajišťuje pro svoji klienty Farní charita Litoměřice  

v Domově na Dómském pahorku. 

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Mladý mnich 

   V jednom z klášterů v Thebaidě v Horním Egyptě žil 

mladý mnich, poměrně líný, který přicházel vždycky pozdě 

na modlitbu breviáře, a navíc při ní obvykle usínal nebo 

zpíval falešně. Nadešla jeho hodina smrti a všichni 

spolubratři se shromáždili kolem něho, aby se modlili.  

A on se smál a smál… Jeden starší mnich byl velmi 

pohoršen: „Chystá se předstoupit před Boží soud a on se 

takhle směje…!“ Mladý mnich nato řekl: „Drazí bratři, 

máte naprostou pravdu, ale dlouhá léta jsem nikoho 

neposuzoval, ani nikoho neodsoudil. Směji se, protože Bůh 

mi říká: „Nebudeš souzený ani odsouzený!“ Bratři se 

zastyděli a řekli:  „Blažený muž: jak málo se namáhal a už 

je spasen!“ 

 

Zloděj dcer 
 

   Charles de Montalembert, francouzský politik  

a spisovatel devatenáctého století, měl krásnou 

dvacetiletou dceru, která byla ozdobou jeho domu. Jednoho 

dne se dcera svěřila otci, že touží po vstupu do kláštera. 

Otec naprosto zjihnul a zůstal překvapeně stát: „Chybí ti 

snad něco tady u nás doma?“ „Ne, tatínku, ale byl jsi to ty, 

kdo mě skrze svou knihu o západním křesťanském 

mnišství přivedl k tomu a naučil to, že se Bohu nenabízejí 

zmalomyslněná srdce a zlomené duše!“ Montalembert 

dodal: „Kdopak jenom je tento ukřižovaný milovník, který 

nám krade naše dcery?“ 

   I dnes zůstává Ježíš stále okouzlující. Setkání s ním je 

zcela mimořádná životní událost. 
 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

118. Co se přihodilo o Letnicích? Padesát dní po svém 

zmrtvýchvstání seslal Pán z nebe na své učedníky Ducha 

svatého. Tím započal věk církve. 

   Duch svatý proměnil o Letnicích ustrašené apoštoly 

v odvážné Kristovy svědky. Zakrátko nato přicházely za 

učedníky tisíce lidí, aby se daly pokřtít. Byla to hodina 

zrodu církve. Zázrak jazyků o – Letnicích ukazuje, že 

církev je tu od svého počátku pro všechny; je univerzální 

(lat. pojem pro řecký výraz katolická) a misijní. Oslovuje 

všechny lidi, překonává etnické a jazykové bariéry  

a především může být všem srozumitelná. Duch svatý je 

dnes jako dříve elixírem života církve. 
 
 


