
Z dnešního evangelia:   

   Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu 

vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li 

Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, 

přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský 

král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je 

židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, 

se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 

Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi 

odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: 

dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme 

spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, 

pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl 

mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ 
                                                                (Lk 23, 35-43)  

 

   Král! Ač toto slovo již mizí z běžného slovníku politiky 

naší doby, stále je zřejmý jeho význam. Jestliže tento titul 

přisoudíme Ježíši, označuje skutečného Pána nad tímto 

světem, a to i přes veškeré zlo, které denodenně 

potkáváme. Vrcholná scéna kříže rozehrává řadu odkazů  

k předchozímu textu evangelia i ke starozákonním knihám. 

Všimněme si tří rovin výsměchu (farizeové, vojáci, lotr). 

Poslední má svůj pozitivní protějšek. Právě zde, na kříži, se 

láme moc zla, nenávisti, ubohosti a bídy tohoto světa. Zde 

Ježíš zjevuje svoji skutečnou moc. (Komentář: www.vira.cz)  

 

Modlitba 
 

Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitováníplný Pane, 

slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání. 

Opatři nás znamením své dobroty  

a veď nás svou cestou, 

abychom kráčeli za tvou pravdou. 

Rozvesel naše srdce, abychom žili v úctě k tvému 

svatému jménu, 

neboť jsi veliký a podivuhodný. 

Tys jediný Bůh a tobě není nikdo roven, Pane, jsi 

mocný svým milosrdenstvím 

a dobrotivý svou mocí, abys podpíral, utěšoval  

a zachraňoval všechny, 

kteří skládají důvěru ve tvé svaté jméno. Amen. 
 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené,  

prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze 

svého Syna Ježíše Krista. (Blaise Pascal) 

 Kdo už neslyší svého bližního, neslyší už ani Boha.  

A kdo už neslyší Boha, neslyší už ani bližního.  

(G. Moser) 

 Jako kořen všeho zla je sebeláska, je kořenem všeho 

dobra láska. Bez ní je boháč chudý, s ní je chudák 

bohatý. (Augustin) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 24.11.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Do domu Hospodinova půjdeme 

 s radostí.“ 

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 Út 26.11.2013 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č. 46(2013) 

24.11.2013  

Slavnost Ježíše Krista Krále. 
Končí Rok víry, který vyhlásil papež 

Benedikt XVI. 



 

Některé památky v týdnu 
 

25. listopadu – nezávazná památka 

sv. Kateřiny Alexandrijské, 

panny a mučednice 
 

   Pocházela z Egypta. Byla vznešená rodem a převahou 

ducha porazila údajně i císaře, který proti ní postavil 

své učence. Věrnost Kristu dosvědčila mučednickou 

smrtí v Alexandrii. Je patronkou kostela v blízkých 

Medvědicích. 
 

Další památky: 

30. listopadu – So, svátek sv. Ondřeje, apoštola  

1. prosince – 1. Neděle adventní 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 24.11.2013 – v 9.00 hod. za † rodiče 
                              v Sulejovicích v 10.30 hod. za Boží 

požehnání pro Markétu Hartmanovou 

Út – 26.11.2013 – za † Marii a Václava a jejich rodiče 

Čt - 28.11.2013 – za † členy rodiny Štarhovy a Tesárkovy 

Ne - 1.12.2013 – v 9.00 hod., za farníky 
                            v Sulejovicích 10.30 hod.  

 

   Příští neděle bude první neděle adventní. Na začátku mše 

svaté v 9.00 hod. bude žehnání adventních věnců. 

Přineste si, prosím, věnce k žehnání.  

   Mše svatá v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Chotěšově je sloužena každou první neděli v měsíci  

v 16 hod. 
 

Proč Bůh dopouští zlo 
(M. O. Vácha) 

 

   Existence zla je pro mnohé dokladem, že Bůh neexistuje. 

Křesťané totiž říkají, že Bůh je zároveň všemohoucí  

a zároveň milující. Pak se ale musím ptát, proč zahynuli 

lidé ve vlně tsunami v Thajsku v roce 2004 a proč občas 

umírají malé děti na leukémii v našem světě a na hlad ve 

světě třetím – copak tomu Bůh nemohl zabránit? Buď je 

Bůh všemohoucí, ale není milující, a je to jen bezvztahový 

Velký hodinář, zahálející Bůh, Velký inženýr, který kdysi 

stvořil svět, ale pak se z něj stáhl a o jeho osudy se více 

nezajímá. Nebo Bůh milující ale bezmocný, Otec, který 

není všemohoucí, Bůh, který sice s láskou avšak bezmocně 

přihlíží lidskému utrpení. Nebo není vůbec. 

   Určitý druh zla lze vysvětlit elegantně; zlo, které činím 

já. Auschwitz i gulagy na Sibiři musel někdo naplánovat  

a postavit a nebyl to Bůh, nýbrž lidé. Při prohlídce 

koncentračních táborů člověk skutečně ztratí víru, ale ne 

víru v Boha, nýbrž v člověka. Jaké propasti se skrývají 

v duši každého z nás? Poselství Auschwitz je zřejmé: já, 

člověk jsem toho schopen. 

   Je zvláštní, že otázku, proč je zlo na světě, kladou dnes 

ponejvíce ateisté: v Písmu svatém tuto otázku kladou 

největší postavy víry: Abrahám, Mojžíš a Jób. Každý 

z nich se ve svém životaběhu v různých podobách se zlem 

střetl a jejich víra jim velela nevzdat se. Víru je možno 

definovat jako protest proti tomu, že svět, který je, není 

světem, který by měl být, víra je protestem proti všemu zlu 

na zemi, a náboženství mobilizací věřících proti zlu, do 

úsilí, ve které musí tajuplně Bůh i člověk spojit své síly. 

Víra je povolání k odpovědnosti, k tomu, aby člověk 

odpověděl Bohu. Náboženství není opiem lidstva, výletem 

do iluzorního světa, drogou, která na chvíli dá zapomenout, 

křesťanství je pravým opakem, je skokem do tohoto světa, 

ponoření se do něj, je snahou žít teď a tady. Náboženství 

není morfiem proti bolestem, anestetikem proti večerním 

zprávám ze světa, naopak žádá nás, abychom, tak jako 

kdysi Jakob, bojovali s Bohem i s lidmi a abychom se 

nikdy nevzdali. Optimismus je přesvědčení, že vše dobře 

dopadne. Naděje je víra, že já musím udělat vše co je 

v mých silách, aby to dobře dopadlo. Nemusíme být 

optimisté, ale nikdy se nesmíme vzdát naděje. 

   Pokud ale Bůh není, a celá existence není nic než 

výslednicí slepých sil evoluce, přírody, kterou básnicky 

označujeme jako přírodu s krvavými tesáky a drápy, pak 

bychom možná mohli otázku obrátit: existence zla není 

problém, vždyť takto bychom se konec konců měli chovat. 

Je snadné si představit, že v Universu není morálka, jsou 

zde jen hvězdy a galaxie, mlčící, mrazivý svět, skladiště 

věcí, ve kterém vyhrává silnější, a není zde důvod od 

nikoho očekávat spravedlnost. 

   Problémem je spíše existence dobra, proč skoro všude, 

kam se kolem sebe podíváme, vidíme dobrou vůli, 

nezištnou pomoc, laskavé zaopatření cizince či 

bezdomovce, pomoc chudobným a nemocným, darování 

krve člověku, kterého nikdy v životě neuvidím, příspěvky 

na dětskou onkologii či na zmírnění následků zemětřesení 

na Haiti. Jak to, že existuje dobro? Jak to, že přese všechno 

je v nás pořád ještě tolik lásky? 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

2. pokračování 

4a. Je tedy nezbytné znovu objevit povahu světla, jež je 

vlastní víře, protože, zhasne-li tento jeho plamen, pak 
všechna ostatní světla ztratí svůj jas. Světlo víry má totiž 

jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou lidskou 
existenci. A protože je to světlo tak mocné, nemůže 

vycházet z nás samotných, ale musí přicházet z 

původnějšího zdroje. V posledku musí přicházet od Boha. 

   Zatímco většinou řešíme jednotlivé denní otázky  

a požadavky života může nám unikat pohled na celek. 

Jestliže ale víra osvěcuje celek našeho života a toto světlo 

vychází od Boha, může se pohled na náš život objevovat 
v mnohem širších souvislostech, než jsou každodenní 

starosti a krátkodobé plány. 

- Objevuje se mi někdy celek mého života  jako velký dar? 

- Povznese mne pohled víry (který není únikem) nad 

malichernostmi, do kterých je tak snadné zabřednout? 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

66. Bylo v Božím plánu lidské utrpení a smrt? 
   Bůh nechce, aby lidé trpěli a umírali. Jeho původním 

plánem pro člověka byl ráj: věčný život v pokoji 

s Bohem, s ostatními lidmi a přírodou, v pokoji mezi 

mužem a ženou. 

   Někdy tušíme, jaký by život měl být, jací bychom měli 

být my, ale ve skutečnosti žijeme v nepokoji se sebou 

samými, jsme vláčeni vlastním strachem  

a nekontrolovanými emocemi, přišli jsme o svou 

původní harmonii se světem i s Bohem. Písmo svaté toto 

odcizení vyjadřuje příběhem o „prvotním hříchu“. 

Protože se vloudil hřích, museli Adam a Eva opustit ráj, 

ve kterém žili v harmonickém vztahu mezi sebou 

navzájem a s Bohem. Namáhavá práce, utrpení, 

smrtelnost a náchylnost ke hříchu jsou původními znaky 

ztraceného ráje. 
 


