
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, 

protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako 

s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal 

svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci  

a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, 

kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za 

kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, 

jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“  
                                                                   (Mk 13,33-37) 

 

 

K zamyšlení 

   Začínáme nový církevní rok a mluvíme o konci. To je 

jistě poněkud paradoxní. Ale církev je společenství těch, 

kteří se vydali na cestu za Bohem. Tedy komunitou lidí, 

kteří mají svůj cíl! Jaký tedy je a hlavně, jak se k cíli 

dostat? Ježíšovo „Bděte!“ nemusí hned znamenat trvalý 

stav stresu. Právě naopak. Do stresu se dostanou ti, kteří 

nic nedělají a těsně před událostí začnou zmatkovat. 

Jestliže vstoupíme do živého vztahu s Bohem  

a dennodenně jej oživujeme, pak není třeba se bát, kdy Pán 

přijde a jak to bude. Vždyť právě naopak. Až Pán přijde, 

naplní naši radost a my se mu budeme moci poklonit. 

Poznáme ho z blízka, možná podobně jako oni mudrci  

z Východu. (vira.cz) 

Modlitba 
 

Děkuji Ti, Bože, za tvůj svět, za stromy,  

květiny a trávu, 

za zdraví, za ruce, které jsi nám dal, abychom mohli 

zvedat věci, pohybovat jimi, cítit je. 

Děkuji za nohy, jimiž můžeme hrát fotbal a běhat. 

Děkuji za rozum, který jsi nám dal, abychom mohli 

myslet. 

Děkuji za oči, jimiž můžeme hledět, za rty, jimiž 

můžeme líbat. 

Za jazyk, jímž můžeme mluvit, za srdce, jímž můžeme 

jeden druhého milovat. 

Děkuji ti za všechny tyto dobré dary, které jsi mi dal. 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Církev je stará paní se spoustou vrásek. Jenže je to má 

matka. A na matku ruku nevztáhneš. (Karl Rahner) 

 Naše schopnost chápat je omezená; posláním Ducha je 

proto neustále znovu, z generace na generaci, uvádět 

církev do nesmírné hloubky Kristova tajemství. 
(Benedikt XVI) 

 Katolík musí pochopit, že vůbec nemůže být 

katolíkem, jestliže svou víru neprožívá společně 

s druhými. (Riccardo Lombardi) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Začínáme sloužit rorátní mše svaté (úterý, středa, 

čtvrtek) ráno v 7.30 hod. v kapli na faře. Mše sv. bude 

spojena s denní modlitbou církve-  Ranními chválami 

(Jitřní). 

 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 30.11.2014 
 

 

 
 

„Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,  

a budeme spaseni.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út – v 7.30 hod.  v kapli na faře 

             St – v 7.30 hod.  v kapli na faře 

  Čt – v 7.30 hod.  v kapli na faře 

Pá – v 16.30 hod.  v kostele 

  Ne – v 9.00 hod.  v kostele 

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. 47 (2014) 

30.11.2014 

1. neděle adventní 
(Začíná cyklus B nedělního lekcionáře) 



 

Některé památky v týdnu 
 

4. prosince – sv. Jana Damašského, 

kněze a učitele 
  

   Narodil se ve druhé polovině 7. století (snad v 60-70 

letech) do bohaté křesťanské rodiny v Damašku, který je 

dnes hlavní městem Sýrie. Kolem roku 700 opustil 

postavení na dvoře kalifa a vstoupil do kláštera sv. Sáby 

u Jeruzaléma, kde se stal knězem. Ve spisech a kázáních 

vykládal věroučné pravdy a obhajoval proti císaři Lvu 

Isaurianovi uctívání obrazů svatých. Je řazen  

k největším teologickým spisovatelům východní církve. 

Hlavním Janovým spisem je „Pramen poznání“ a jeho 

hymny dodnes zaznívají v byzantské liturgii. 
   

Další památky: 

1. prosince – Po, nez. pam. sv. Kampiána, kněze  

a mučedníka 

3. prosince – St, pam. sv. Františka Xaverského, kněze 

6. prosince – So, nez. pam. sv. Mikuláše, biskupa 

7. prosince – 2. neděle adventní 
 

 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 30.11.2014 – v 9.00 hod. za † Pavla Šnajdra a celý 

rod                          v Sulejovicích v 10.30 hod. – za farníky 

Ne – 7.12.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                             v Sulejovicích v 10.30 hod. – za 

odpuštění vin, které byly spáchány v minulosti v pohraničí 

a za obrácení těch, kteří to zlo páchali 
 

V sobotu 6. prosince 2014 od 19.00 hod. zveme do kostela 

Všech svatých v Litoměřicích na Benefiční koncert pro 

Hospic sv. Štěpána 
 

V neděli 7. prosince v 10.00 hod. nás navštítví  

sv. Mikuláš.  

Ať přijdou děti na setkání se svatým biskupem. 

 

Život je teď 
(Anselm Gruen) 

 

Stopy, které zůstávají. 
   Lidé touží po něčem trvalém. Mnozí si v celé té 

pomíjivosti, kterou zažíváme kolem sebe, ptají: Co ze mě 

zbude, když už tu nebudu? Co mohu zanechat svým 

potomkům? Jaké stopy mohu ve světě zanechat? 

   Nemusíme po sobě nutně zanechat nějaké veledílo, 

knihu, kterou jsme napsali, nadaci nebo sdružení, jež jsme 

založili. Pro mnoho lidí jsou takové věci právě něčím, co je 

naplňuje pocitem, že v tomto světě zanechají něco dobrého 

a důležitého. Ale ne každý má peníze, aby založil nějakou 

nadaci, ne každý může napsat knihu. Ne každý se může 

svými úspěchy skvít i v budoucnosti. Žijeme však nyní. 

Něco nyní vyzařujeme. S lidmi mluvíme dnes. Díváme se 

na ně přátelsky nebo nepřátelsky právě v tomto momentu. 

Můžeme dbát na to, že tak, jak si počínáme, vyzařujeme 

svými slovy, svým hlasem do světa něco uzdravujícího  

a povzbuzujícího, cosi radostného a láskyplného. Po naší 

smrti si ti druzí vzpomenou, jak jsme reagovali na jejich 

těžkosti, jaká slova jsme jim tehdy řekli. Myšlenky, jimiž 

jsme se obírali, slova, která jsme vyslovili, to, co jsme 

učinili – nic z toho se nedá vzít zpět. Dál to v světě působí, 

přinejmenším v lidech, které jsme znali. A tak každý z nás 

může každý den zanechat ve světě stopu, jež i druhým 

umožní lepší život. 
 
 

Jean Giono: muž, který sázel stromy 
   Udělal tak vždycky dolík, vložil do něj žalud a potom 

zahrnul důlek hlínou. Sázel duby. Zeptal jsem se ho, jestli 

mu ten pozemek patří. Řekl, že ne. Ptal jsem se, zda ví, 

komu patří. Ale nevěděl. Předpokládal, že je to obecní 

pozemek nebo že možná patří lidem, kteří o něj nestojí. 

Nestaral se o to, aby poznal majitele. Pečlivě vysázel svých 

sto žaludů.     Po obědě začal zase třídit žaludy. Asi jsem se 

tázal dost naléhavě, protože mi odpověděl. Už tři roky 

sázel stromy v téhle samotě. Vysázel jich sto tisíc. Dvacet 

tisíc se jich ujalo. Počítal s tím, že z těch dvaceti tisíc jich 

ještě polovinu ztratí. Postarají se o to hlodavci nebo se 

stane něco, co v záměrech Prozřetelnosti není možné 

předvídat. Zbývalo tedy deset tisíc dubů a ty porostou na 

místě, kde dřív nebylo vůbec nic.    V tu chvíli mě napadlo, 

kolik je tomu muži asi let. Zřejmě mu bylo přes padesát. 

Pětapadesát, řekl mi. Jmenoval se Elzéard Bouffier. Měl 

kdysi v rovině statek. Tam prožil svůj život.        Ztratil 

jediného syna a potom i ženu. Uchýlil se do samoty, kde ho 

těšilo žít v klidu, s ovcemi a se psem. Usoudil, že kraj 

hyne, poněvadž je tam málo stromů. A protože nemá 

nějakou důležitou práci, rozhodl se dodal ještě, že tu situaci 

napraví. Ale přeměna probíhala tak pomalu, že si lidé na ni 

zvykli a nevyvolávala údiv. Když lovci stoupali do 

odlehlých míst, kde honili zajíce nebo divočáky, dobře si 

všimli, že stromů je stále víc a víc, ale přičítali to 

přirozeným rozmarům půdy. Proto nikdo na dílo toho muže 

nesáhl. Kdyby to tušili, zlobilo by je to. Ale byl mimo 

jakékoliv podezření. Kdopak by byl ve vesnicích  

i v úřadech schopen představit si houževnatost, plnou 

nádherné ušlechtilosti. Abychom měli o tak výjimečné 

povaze téměř přesnou představu, nesmíme zapomenout, že 

se vyvíjela v naprosté samotě. V tak velké samotě, že si ke 

konci života odvykl mluvit. Nebo snad to nepokládal za 

nutné? Když uvážíme, že jediný člověk, odkázaný jen na 

prosté zdroje fyzické i duševní, dokázal, aby z pustiny 

vznikla země kananejská, zdá se mi, že člověk je přece jen 

obdivuhodný tor. Ale když pomyslím, kolik bylo třeba 

vytrvalosti a ušlechtilého úsilí, aby se dosáhlo takového 

výsledku, pociťuji hlubokou úctu k tomu starému 

venkovanu bez jakéhokoliv vzdělání, který dokázal 
úspěšně dokončit dílo, hodné díla božího. Elzéard Bouffier 

zemřel v roce 1947 v domově pro přestárlé.  
 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary, za úklid našeho kostela a adventní věnce.  
 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

121. Co je to „církev“? 

   Řecký výraz pro církev „ekklesia“ znamená vyvolení. 

My všichni, kdo jsme byli pokřtěni a věříme v Boha, jsme 

vyvoleni Bohem. Společně tvoříme církev. Kristus je podle 

Pavlových slov hlavou církve. My jsme jejím tělem. 

   Přijímáme-li svátosti a nasloucháme-li Božímu slovu, 

pak je Ježíš v nás a my v něm – to je církev. Úzké životní 

společenství všech věřících s Ježíšem líčí Písmo svaté 

v nových a nových obrazech: jednou hovoří o Božím lidu, 

podruhé o Kristově nevěstě; církev je nazývána matkou, 

Boží rodinou nebo je přirovnávána ke svatební společnosti. 

Nikdy však není pouhou institucí, jenom nějakým 

„církevním úřadem“, který může člověk odsunout stranou. 

Mohou nás rozčilovat její chyby a nedostatky, ale nikdy se 

od ní nemůžeme distancovat, protože se Bůh pro ni 

neodvolatelně rozhodl a protože se od ní navzdory všem 

jejím hříchům neodvrátil. Církev je Boží přítomností mezi 

námi lidmi. Už proto bychom ji měli milovat. 
 
 

http://www.physics.muni.cz/~urbanek/muz/

