
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve 

své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný 

trůn a budou před něj shromážděny všechny národy.  

A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od 

kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu 

řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého 

Otce, při-jměte jako úděl království, které je pro vás 

připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali 

jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem 

na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; 

byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, 

a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pa-ne, 

kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, 

žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, 

a ujali jsme se tě, nebo nahé-ho, a oblékli jsme tě? Kdy 

jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k 

tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste 

udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, 

pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč 

ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven 

pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste 

mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem 

na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli 

jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste 

mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pa-ne, kdy jsme tě 

viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, 

nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim 

odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jed-

noho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ 

A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného 

života.“   (Mt 25,31-46) 

K zamyšlení 

   Máme mít strach? Ale vůbec ne! Bůh nás neosvobodil ke 

strachu. Bůh nás povolal ke světlu! Jsme pozváni k naději, 

kterou je on sám! Proto se před naše oči staví také jako Pán 

Pánů. Nikoli, aby nahnal hrůzu, ale abychom se opřeli  

o naději, kterou v Bohu máme. On je dobrý a věrný pastýř, 

který ne-opouští své stádo. Dnešní slavnost je zážitkem 

radosti Božího vítězství napříč všemi dějinnými prohrami, 

ať jde o dějiny obecné či naše vlastní. Radost z Boží 

záchrany je nejen povzbuzením, ale také výzvou, abychom 

si tuto radost nenechali pouze pro sebe, ale s odvahou 

hlásali evangelium. (vira.cz) 

Modlitba 
 

Dej, ať se stanu člověkem pro druhé, 

ať miluji druhého člověka, jsem s ním, když u něho 

nechce být nikdo, 

ať mám pro něho čas, když všichni spěchají kolem, ať  

o něho dbám přes jeho lhostejnost, 

ať ho vnitřně přijímám přes jeho nepochopitelnost, 

ať v hrůze světa vytvořím kus bezpečí. 

Být člověkem pro druhé je těžké, pomoz mi, abych to 

dokázal. 
 
 

 
 

‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho  

z těchto mých nejposlednějších bratří,  

pro mne jste udělali.’ 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Dokonce ani Bůh by nedokázal udělat nic pro člověka, 

který mu neposkytl žádný prostor. Je zapotřebí zcela se 

vyprázdnit, abychom ho dokázali vpustit dovnitř, aby 

tam mohl jednat, jak se mu zalíbí. (bl. Matka Tereza) 

 Dávej chudým a budeš bohatý. (Arabské přísloví) 

 Pro mnoho lidí je přijatelný jediný důkaz Boha: Důkaz 

člověka. (Friedrich Heer) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 

Odpověď k žalmu – neděle 23.11.2014 
 

 

 
 

„Hospodin je můj pastýř,  

nic nepostrádám.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út – v 16.30 hod. 25.11. v 7.30 h. 

             St – v 16.30 hod. 26.11. v 7.30 h. 

  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.  
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 2. a 16.12.2014 od 

15 hod. 
 

 

VÁCLAV Č. 46 (2014) 

23.11.2014 

Slavnost Krista Krále 

 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

24. listopadu – pam. sv. Ondřeje Dung-

Laca, kněze, a 116 druhů mučedníků  
  
   Tato dnešní památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 

španělských misionářů z řádu sv. Dominika, kteří 

působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní 

společnosti z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 

laiků kanonizovaných 19.6. 1988 papežem Janem 

Pavlem II. 

   Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu 

hlásáno od poloviny 16. století. Zasloužili se o to 

dominikáni a františkáni, misionáři z Portugalska  

a Španělska. V následujícím století vznikly dva 

vikariáty, v nichž působili Španělé a Francouzi. 

   Církev v této zemi od samého začátku po tři století 

prožívala s krátkými přestávkami pronásledování. Velmi 

mnoho trpících pronásledováním pro víru zemřelo  

v horách a lesích nebo nezdravých krajích, kam byli 

odsouzeni. Církev připomíná, že spadají do rámce 

skupiny mučedníků uváděných za jménem Ondřeje 

Dung Lac. 

   Ten jako dítě chudých pohanských rodičů byl dán do 

péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal knězem. 

Působil na různých místech země, vícekrát byl uvězněn 

a propuštěn na kauci, na kterou se věřící složili. Ač sám 

by dal již dříve přednost mučednické smrti, byl si vědom 

svého poslání. Přes prožívané potíže, byl neúnavný ve 

svém kázání a slovem i příkladem povzbuzoval věřící, 

pro které byl vzorem. Pro věrnost a horlivost při 

evangelizaci byl 21.12 1839 sťat v Hanoi.  

   "Vietnamští mučedníci seli v slzách, ale ve skutečnosti 

začali hluboce dosahující dialog s lidmi a kulturou 

tohoto národa, hlásaje pravdu a všeobecnost víry  

v Boha. Představovali přitom hierarchii hodnot  

a povinností přizpůsobených náboženské kultuře 

východního světa. ...zdůrazňovali náboženskou svobodu 

a ...že křesťanské náboženství je jedinou hodnotou, které 

se nevzdávají, protože nemohou Nejvyššímu Pánu - 

Bohu, být neposlušní." 
  

Další památky: 

25. listopadu – pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny  

a mučednice  

30. listopadu – 1. neděle adventní. Na začátku mše sv. 

budou požehnány adventní věnce.  
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 23.11.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče 

       v Sulejovicích v 10.30 hod. – za požehnání pro Pavlínu  

Ne – 30.11.2014 – v 9.00 hod. za † Pavla Šnajdra a celý 

rod                          v Sulejovicích v 10.30 hod. – za farníky 

 

 
 

 

Karikatury Boha 
(Kateřina Lachmanová) 

 

Jak se karikatury Boha šíří. 
   S představou Boha se nerodíme, ale postupně ji 

získáváme. Základní prostředí, kde se nám obraz o Bohu 

utváří, je určitě rodina, ale působí na nás i další životní 

zkušenosti a vlivy, především prostředí a mentalita místní 

církve, pokud v ní žijeme. 

   Dokonce i člověk, který v církvi nežije, si nějaký obraz 

Boha utváří, a to podle toho, co hlásají, vyzařují a konají ti, 

kdo se Božím jménem ohánějí. Jinými slovy, obraz Boha, 

jejž předkládají a jemuž věří křesťané, má velký vliv i na 

ty, kdo v církvi nežijí – někdy pozitivní, jindy negativní. 

Pokud křesťané svým životem vyzařují nebo i přímo 

hlásají karikatury Boha, byť jen nevědomky, sami 

vzbouzejí u svých současníků odpor vůči Bohu a církvi. Na 

to upozorňují otcivé II. vatikánského koncilu, když říkají: 

„… nemalý podíl na vzniku ateismu mohou mít věřící 

(sic!) tím, že zanedbávají náboženskou výchovu, zkresleně 

podávají nauku a mají nedostatky ve svém náboženské, 

mravním a sociálním životě; (…) o nich platí, že pravou 

tvář Boha … spíše zastírají, než ukazují.“ 

Takže i sami křesťané mohou pravou tvář Boha spíše 

zastírat než ukazovat. To je docela závažné zjištění. Ale jak 

se to vůbec může stát? Jakým způsobem mohou právě 

křesťané předávat místo Božího obrazu jen Boží 

karikaturu? 

   Kdybychom slova koncilních otců shrnuli vlastními 

slovy, děje se to několika způsoby, hlavně tím, že: 

1. křesťané na předávání nauky o Bohu či na evangelizaci 

vůbec nedbají; 

2. nauku o Bohu sice předávají, ale zkresleně; 

3. nauku o Bohu sice podávají nezkresleně, ale praktickým 

životem ji opět popírají. 

 
 

 

 

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) 

 

120. Co působí Duch svatý v mém životě? 

   Duch svatý mě otvírá Bohu; učí mě modlit se a pomáhá 

mi tu být pro druhé. 

   „Tichý host naší duše“ – tak nazývá Ducha svatého sv. 

Augustin. Kdo ho chce vnímat, musí se ztišit. Často v nás  

a s námi totiž promlouvá velice tichým hlasem, třeba 

hlasem našeho svědomí nebo jinými vnitřními i vnějšími 

podněty. Být „chrámem Ducha svatého“ znamená být 

tělem i duší k dispozici tomuto hostu, Bohu v nás. Naše 

tělo je tedy do jisté míry místem Božího přebývání. Čím 

více se otevřeme Duchu svatému, tím dokonaleji může být 

mistrem našeho života a tím spíše nás také zahrne 

charismaty k budování církve. Tak v nás porostou „plody 

Ducha svatého“ namísto „skutků těla“. 
 
 


