
Z dnešního evangelia:   

   Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny 

a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy 

z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno 

bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to 

stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: 

„Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž 

přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’  

a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte  

o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát 

napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane 

národ proti národu a království proti království, budou 

velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné 

úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším 

vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat 

synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před 

krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost  

k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se 

předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost  

i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní 

vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů  

a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. 

Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas  

z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“ 
                                                               (Lk 21, 5-19)  

 

 

   Ježíš v evangeliu rozehrává dramatický obraz. Ten se 

naplnil v roce 70 po Kr., když Římané dobyli Jeruzalém. 

Chrám vyhořel a následně byl pobořen. Množství obyvatel 

padlo a Židé byli z tohoto svého posvátného středu života 

vyhnáni na dvě tisíciletí! Žádná jistota v tomto světě není 

dostatečně stabilní, aby obstála navždy. Příkladů z dějin je 

celá řada. Je to tedy důvod ke strachu? Ježíš obrací 

pozornost od strachu z budoucnosti, který sám o sobě nic 

nezmění, k podstatnému: Nenechat se svést, tedy  

k praktickým krokům vedoucím k vítězství! A kudy tato 

cesta vede? Přes trpělivost. Bůh se i přes veškeré hrůzy  

o nás postará. Jen zůstat věrný. (Komentář k evangeliu: 

www.vira.cz)  

 

Modlitba 
 

Bože, jenž nemáš začátku ani konce 

a skrze Krista všecko jsi stvořil a vše zachováváš 

a panuješ nade všemi bytostmi, 

ty jsi ustanovil den pro díla světla, a noc pro 

odpočinek naší slabosti. 

Tvůj jest den a tvá je noc,  

ty jsi připravil světlo i slunce. 

Přijmi tedy milostivě nyní, lidumilný a předobrý Bože, 

toto naše večerní díkůvzdání. 

Ty jsi nás provázel tímto dnem až k soumraku. 

Ochraňuj nás skrze Krista. 

Popřej nám pokojný večer a bezhříšnou noc, 

uděl nám život věčný skrze Ježíše Krista, 

skrze něhož ti buď sláva, čest a klanění  

v Duchu svatém na věky.   Amen. 
 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Teprve když nejen přátelsky smýšlíme a mluvíme, ale 

jdeme, obětujeme čas, peníze a námahu, teprve tehdy 

v podstatě přestáváme mít na mysli sami sebe.  

(A. Koeberle) 

 Pro mnoho lidí je přijatelný jediný důkaz Boha: Důkaz 

člověka. (Friedrich Heer) 

 Čím se nám svět jeví nádhernější a slavnější, tím 

nádherněji může pro věřícího zářit světlo Boha.  

(Pierre Teilhard de Chardin) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 17.11.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Přišel Hospodin, aby spravoval národy 

podle práva.“ 

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 23.11.2013 zrušena 

Medvědice 23.11.2013 Poutní mše sv. v 10.00 

hod. ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské 

VÁCLAV Č. 45(2013) 

17.11.2013  

33. neděle v mezidobí  
 



 

Některé památky v týdnu 
 

22. listopadu – sv. Cecilie, panny  

a mučednice 
 

   Data, týkající se života a smrti sv. Cecílie jsou 

považována za nejistá, ale její autentičnost je doložena 

zařazením mezi sedm žen jmenovaných v 1. kánonu 

mše svaté i jejími zázračně zachovanými ostatky. Žila 

pravděpodobně ve třetím století v Římě. Podle 

tradovaného podání se zasvětila Kristu, ale rodiče se 

pak rozhodli provdat ji za Valeriána, který byl 

pohanem. Přičiněním Cecilie však souhlasil, že s ní 

bude žít bez porušení jejího panenství, a přijal víru, pro 

kterou položil život. Mučednickou smrtí zemřela  

i Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde stával její dům, byla 

postavena bazilika nesoucí její jméno a r. 821 byly do ní 

ostatky sv. Cecílie přeneseny z Kalistových katakomb. 

V 16. století se zjistilo, že její tělo zůstalo zachovalé. Je 

patronkou hudby, hudebníků a zpěváků. 

Další památky: 

21. listopadu – Čt, pam. Zasvěcení Panny Marie  

v Jeruzalémě  

23. listopadu – So, nez. pam. sv. Klementa I., papeže  

a mučedníka, zároveň sv. Kolumbána, opata 

24. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 17.11.2013 – v 9.00 hod., za farníky 
                              v Sulejovicích 10.30 hod.  

St - 20.11.2013 – za † Pavla 

Čt - 21.11.2013 –  za zdraví, pokoj a Boží požehnání pro 

děti a jejich rodiny 

Pá – 22.11.2013 – za † prarodiče Šimona a Evu 

So – 23.11.2013 - Poutní mše sv. v Medvědicích v 10.00 

hod. 
Ne - 24.11.2013 – v 9.00 hod. za † rodiče 

                              v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

 
V pátek 22. listopadu si připomeneme páté výročí 

biskupského svěcení XX. litoměřického biskupa Mons. 

Jana Baxanta. 

 

Máme pravdu, nebo spíše  

má pravda nás?  
 

(Marek O. Vácha - dokončení z minulého čísla) 

 

   Pokud žiji s Bohem a mám pravdu, pak je to se mnou 

těžké. Neboť ti kolem mě, co nemají pravdu, tím pádem 

zřejmě s Bohem nežijí, jinak by to přece viděli stejně jako 

já. A protože moje vidění věcí je vidění věcí Boží, stojí za 

to, abych Pravdu prosazoval, ať je to vhod či nevhod, stůj 

co stůj, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Jenomže 

pokud mám kolem sebe podobně smýšlející, kteří jsou 

majitelé trochu jiné Pravdy než já, ale také žijí s Bohem, co 

se stane, když začnou Pravdu prosazovat proti mně, ať je to 

vhod či nevhod, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého? 

Pak už je jen krůček ke katastrofě. 

   Jen Kristus o sobě mohl prohlásit, že jest Pravdou, my 

ostatní nejsme její či jeho majitelé, nýbrž máme být pouze 
jeho pokorní služebníci. Nejde o to, zda máme pravdu, 

nýbrž o to, zda Pravda má nás, neboť ji neustanovujeme, 

nýbrž rodíme se do ní. Nejsem majitelem Krista, ani 

hlasatelem konečné pravdy. Věřím, že je jedna, univerzální 

a neměnná Pravda, ale ta je na nebi, zde dole na zemi 

máme jen střípky, fragmenty pravdy, když pro nic jiného 

tak proto, že náš rozum je omezený. 

   Odtud vzešla i mnohými tolik zatracovaná relativita 

postmoderny – to když si filozofové uvědomili, že to byli 

právě majitelé konečné pravdy, kdo postavili Auschwitz  

a gulagy na Kolymě. Je velkým pokušením všech 

fundamentalistů zřídit nebe na zemi, oddělit zrno od plev  

a ty špatné stáhnout z povrchu země. Fundamentalista je 

ten, kdo svou vizi chce předat všem a celému světu, po 

dobrém či po zlém. 

   Stejně jako kdysi existovaly knížky doporučené  

a zakázané, mám dojem, že občas smýšlíme i o kněžích  

a laicích, o tom, že někteří z nich jsou „dobří“, naši, a pak 

jsou ti ostatní, zakázaní lidé. 

   Chci říci banální věc – skutečnost je pestřejší. Člověk, 

který má jinou Pravdu než já, možná není posedlý zlým 

duchem, možná není posedlý ani duchem modernismu 

nebo placený zednářskou lóží. Je jednoduché vidět v jinak 

smýšlejících nepřátele pravdy, církve i Boha. Je velmi 

obtížné vidět v jinak smýšlejících přátele pravdy, církve  

i Boha, neboť takovýto pohled velmi podkopá mou 

stabilitu a zrelativizuje moji pozici majitele poslední, 

jednoznačné a konečné pravdy. 

Autorem encykliky Lumen Fidei je papež Benedikt XVI. 

 a jeho nástupce papež František.Encyklika byla slavnostně 

vyhlášena 5.7.2013.Reflexe k encyklice na pokračování 

píše Aleš Opatrný. 

1.Světlo víry – tímto výrazem označuje tradice církve velký 

dar, jejž přinesl Ježíš, který se v Janově evangeliu takto 
představuje: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, 

kdo uvěří ve mne, nezůstal v temnotě“ (Jan 12,46). Také 
svatý Pavel se vyjadřuje obdobně: „Bůh, který řekl: »Ať ze 

tmy zazáří světlo!«, zazářil v našem srdci“ (2 Kor 4,6). 

   Je možné, že bereme víru jako samozřejmou věc, o které 

není třeba přemýšlet. Je také možné, že si nevíme rady 

s tím, že se svou vírou lišíme od našeho okolí, víře 

vzdáleného. Ale víra je tak nesamozřejmá a potřebná jako 

světlo v putování temnou nocí. 

* Zkusme si představit rozsvícení světla při cestě temným 

lesem a ptejme se, jestli nějak podobně vnímáme svou 

víru?  

* Jestli je víra nesamozřejmou a jestliže je darem Božím, je 

namístě za ní děkovat. Je to součást mých modliteb? 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

   65. Jak pohlížet na ty, kteří se cítí homosexuály? 

Církev věří, že v řádu stvoření je zakotvena potřeba 

doplnění a vzájemná přitažlivost muže a ženy, aby tak 

mohl být předáván život dětem. Proto církev nemůže 

schvalovat homosexuální praktiky. Avšak křesťané mají 

projevovat člověku úctu a lásku, a to bez ohledu na jeho 

sexuální orientaci, protože Bůh respektuje a miluje 

všechny lidi. 

Na zemi nenajdeme žádného člověka, který by neměl 

svůj původ ve spojení otce a matky. Proto mnozí 

homosexuálně orientovaní lidé velice bolestně vnímají 

zkušenost, že je eroticky nepřitahuje opačné pohlaví a že 

se jejich vztahu nedostane tělesné plodnosti, která 

odpovídá přirozenosti člověka a božskému řádu stvoření. 

Bůh je ale často k sobě vede neobvyklými cestami: 

nedostatek, ztráta nebo zranění – jsou-li uznány a přijaty 

– se mohou stát odrazovým můstkem ke skoku do náruče 

toho Boha, který činí všechno dobré a který se dává 

nalézt mnohem více jako Spasitel než jako Stvořitel. 
 


