
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden 

člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil 

jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě  

a třetímu jednu, každému podle jeho schopností,  

a odcestoval. Po delší době se pán těch služebníků vrátil  

a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět 

hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven 

jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’   (Mt 25,14-30) 

 

K zamyšlení 

   Dnešní doba je zvláštní. Na jedné straně se považuje za 

dobu velké svobody a na straně druhé má svoje typická 

tabu. Jedním z nich je slovo smrt a konec světa. Co tedy 

znamenají slova o posledním soudu? Především výzvu. 

Správný ekonom není ani tak ten, který chytře zareaguje  

v okamžiku krize, ale především ten, který krizi 

dlouhodobě předcházel a prozíravě se na ni připravil. Pak 

se není třeba bát. Proto sv. Pavel tak krásně říká: „Vy 

všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma 

nemá nad vámi právo!“ Skutečně žádná tma nemá právo 

nad těmi, kteří patří svým duchem, životem, skutky, 

srdcem Pánu. (vira.cz) 

Prosby 
Stále nevím, váhám. Čím jsem inspirován 

k duchovnímu životu? 

Pane, proměň motivaci mé cesty k tobě tak, aby byla 

inspirována láskou, a nikoli jenom předpisem. 

Bože, tak často jsem kritický k těm, kterým nerozumím. 

Nejen mimo církev, ale i v ní. – Pane, probuď ve mně 

dosud spící soucítění s církví a s jejím moudrým 

vedením. 

Trpím občas nerozhodností o tom, co je prostředkem  

a co je cílem mé cesty. – Pane, nauč mne rozlišovat 

mezi obsahem a formou. Dej mi ducha velkorysosti, 

aby cílem mého životního putování byla cesta za tebou. 

Cítím se starý? – Pane, dej mi umění chápat mladé  

a zbav mne vzpomínkového pesimismu. 

Cítím se mladý? – Pane, dej mi trpělivost  

vyslechnout starší. 

Cítím únavu. Tělesnou, duševní i duchovní. – Pane, 

požehnej tmavým nocím, ve kterých odpočívá moje 

tělo po celodenní námaze, ale varuj mne temných nocí 

duše. 
(Z knihy Maxe Kašparů Zápisník potulného kazatele) 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Můžete zářit ozdobami, ale líbit se budete pouze 

osobností. (J.J.Rousseau) 

 Před veselostí prchne mnoho zla. (J.W. Goethe) 

 Práce od nás vzdaluje tři velké nepřátele: nudu, neřest 

a nouzi. (F.M. Voltaire) 

 Bůh je vždycky víc než to, co se o Bohu dá říci, vědět  

a zakusit. (Mistr Eckhart) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – St 19.11.2014 od 17.30 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 16.11.2014 
 

 

 
 

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.“ 

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. 22.11. zrušena 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 18.11.2014 od 15 h. 
 

Medvědice – So 22.11.2014 Poutní mše sv.  

ke cti  sv. Kateřiny Alexandrijské 

VÁCLAV Č. 45 (2014) 

16.11.2014 

Den Bible 

 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. listopadu – památka  

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
 

   Událost „zasvěcení Panny Marie“ se liturgicky začala 

slavit v Jeruzalémě, kde na památku jejího zasvěcení 

byla v roce 543 posvěcena bazilika. Kolem roku 730 byl 

již svátek slaven v Cařihradě, císař Emanuel Komnenos 

ho v r. 1143 zařadil mezi svátky známé v celé církvi. 

   Dnešní závazná památka s původním názvem 

„Obětování Panny Marie“ má od reformy kalendáře po 

II. vatikánském koncilu snad výstižnější název. 

Připomíná totiž událost jejího osobního rozhodnutí pro 

službu Bohu a přijetí Bohem v jeruzalémském chrámu. 

Vzhledem k tomu, že kanonické knihy Bible neobsahují 

údaje z dětství Panny Marie, máme k dispozici pouze 

tradované podání nebo apokryfní Jakubovo 

protoevangelium. V nich má slavení této památky 

původ.  

   Množství Mariánských svátků vyjadřuje Mariin 

význam. Mají nám sloužit jako impulzy pro náš vztah  

k Bohu, v němž je nám Panna Maria vzorem.  

Další památky: 

17. listopadu – Po, pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

18. listopadu – Út, nez. pam. Posvěcení římských bazilik 

svatých apoštolů Petra a Pavla, 

22. listopadu – So, pam. sv. Cecílie, panny a mučednice  

23. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
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 

Út – 18.11.2014 - za † Boženku Hrbkovou a manžela 

Eduarda 

Čt – 20.11.2014 - za † Stanislava Krále a jeho manželku 

Markétu 

Pá – 21.11.2014 - za † P. Milana Bezděka 

So – 22.11.2014 - od 10 h.  poutní mše sv. v Medvědicích 

Ne – 23.11.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

       v Sulejovicích v 10.30 hod. – za požehnání pro Pavlínu  

 

Ve čtvrtek 20.11. 2014 bude mši sv. v kostele Všech 

Svatých v Litoměřicích od 18.00 hod. sloužit otec 

generální vikář Stanislav Přibyl.  

Po mši svaté se v DDKT koná setkání ekonomických rad 

farností. Na přednášku a prezentaci sekretáře ČBK   

P. Tomáše Holuba zveme nejen členy ekonomické rady, 

ale všechny, kteří se zajímají o nový zůsob financování 

naší církve a jejího hospodaření. 

 

Karikatury Boha 
(Kateřina Lachmanová) 

 

Proč vůbec karikatury Boha řešit? 
   Jestliže víra je vztah, vztah mezi člověkem a Bohem, 

potom každá karikatura Boha tento vztah ze strany člověka 

podstatně ovlivňuje, narušuje a někdy až znemožňuje. 

Falešné představy o Bohu mají negativní vliv nejen na 

duchovní život jednotlivce, ale mnohdy i na celé teologické 

proudy nebo spirituality (míněn způsob života z víry). Je-li 

Boží obraz v srdci člověka nějakým směrem zdeformován, 

zanedlouho bývá zdeformována i jeho spiritualita. 

Karikatura života z víry jen odráží příslušnou karikaturu 
Boha a vtěluje ji do všech oblastí praktického života 

křesťana. Obraz Boha a spiritualita jsou většinou nějak 

komplementární, takže zákonický křesťan vyznává vědomě 

či podvědomě Boha zákoníka, člověk pasivní a závislý 

tíhne k představě Boha jako vodiče loutek, křesťanka 

s trpitelskou mentalitou se pokouší žít svůj vztah víry 

s Bohem „trapičem“ a tak podobně. 

   U karikatur Boha jde často jen o nezralé a nedokonalé 

představy o Bohu, odpovídající duchovnímu věku člověka. 

Jestliže si pětileté dítě představuje Boha jako pohádkového 

dědečka na obláčku, není to až tak zarážející. Jindy se 

jedná o úsměvné odchylky od normálu, které souvisejí 

s pestrostí lidských povah. Najdeme je v každém 

společenství lidí, samozřejmě i při každém pohledu do 

zrcadla, taková je prostě „zahrádka Boží“. V prvním 

případě opouštíme karikatury lidským i duchovním zráním, 

v druhém případě s nimi zřejmě v klidu dožijeme a budeme 

přijati do nebeských příbytků, kde pak jen s překvapením 

zjistíme, že je všechno ještě nějak jinak, než jsme si 

mysleli. A hlavně, že Pán Bůh je o dost lepší, krásnější  

a sympatičtější, než jsme si ho kdy představovali! 

 
 

 
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

 
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

119. Co koná Duch svatý v církvi? 

   Duch svatý buduje a vede církev. Připomíná jí její 

poslání. Povolává lidi do služby církve a obdarovává je 

k tomu potřebnými dary. Uvádí nás stále hlouběji do 

společenství s trojjediným Bohem. 

   I když se zdálo, že církev byla v průběhu svým dlouhých 

dějin občas „opuštěna všemi dobrými duchy“, navzdory 

všem lidským chybám a nedostatkům je v ní Duch svatý 

neustále činný. Už jenom její dvoutisíciletá existence  

a zástup svatých všech epoch a kultur viditelně dokazují 

Boží přítomnost v ní. Je to Duch svatý, kdo udržuje církev 

jako celek v pravdě a vede ji ke stále hlubšímu poznání 

Boha. Je to Duch svatý, kdo působí ve svátostech a kdo 

nám oživuje Písmo svaté. Ty, kteří se mu zcela otevřou,  

i dnes zahrnuje dary své milosti – charismaty. 
 
 


