
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! 
Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy  
na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa 
na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou 
dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ 
Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval 
se, jak lidé dávají do pokladnice peníze.  
Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna 
chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako 
pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, 
pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni 
ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam 
dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého 
nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“    

(Mk 12,38-44) 

 

+ + + 
 

 

K zamyšlení 
   V životopisech svatých se lze často setkat  
s tím, že radikalita evangelia často znamenala něco 
jiného než doslovně pochopený význam textů Písma. 
Dá se to asi vztáhnout na dnešní text.  
Je nepředstavitelné, že by Ježíš nabádal opuštěné 
maminky s malými dětmi, aby hazardovaly  
s nepatrným živobytím. Cíl Ježíšových slov leží jinde. 
Klade nám velmi osobní otázku: „Do jaké míry  
je naše křesťanství otázkou zajímavých intelektuální 
disputací a do jaké míry má vztah k našemu 
faktickému životu?“ Ale tato otázka není jediná!  
Ono to platí také naopak. Spása není otázkou našich 
skvělých výkonů. Je otázkou Božího daru, který 
 jsme přijali v Ježíši. A tak dost možná ona vdova 
nebyla ani tak výzvou pro křesťany, zvláště  
při sbírkách v kostele… Ale je předznamenáním toho, 
co chtěl Ježíš pro svůj lid vykonat – vydat sám sebe. 
Porozumí učedníci Ježíšovým slovům? A my? (vira.cz) 

 

Modlitba 

Pane Bože, veď nás k ušlechtilosti, 

abychom Tě nezraňovali svojí hloupostí 

a neničili Tvoje dílo. 

Kéž nám víra napomáhá, abychom svým 

každodenním životem poznávali, 

ochraňovali a respektovali dosud ještě zdaleka 

nepoznaný 

velice jemný a složitý mechanismus života, 

za který jsme my, lidé, před Bohem zodpovědni. 

 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Lidé nepotřebují ani tak učitele, ale daleko  

víc svědky.                                              (bl. Pavel VI) 
 Není možné, aby člověk žil šťastně, nežije-li 

moudře. 
 Nechceme žít pod vládou lidí, ale pod vládou 

řádu a práva. 
 Hledání a následování Boha je trvalá výzva  

pro celé lidstvo. 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 8.11.2015 
 

 

 
 
 

„Duše má, chval 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. 14.11. Poutní 

Mše svatá. Hlavní celebrant  

ICLic. Mgr. Martin Davídek 

 

VÁCLAV č. 42. (2015) 

8.11.2015 
 

32. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

10. 11. pam. sv. Lva I., papeže 
 

   Narodil se koncem 4. století Od mládí působil  
v Římě. Za papežů Celestina I. a Sixta III. byl veden 
jako arcijáhen. V čele církve stanul 29.9.440. 
Svědomitě postupoval proti všem bludům, 
vyskytujícím se za jeho pontifikátu. Zvláště bolestně 
jej zasáhl blud Eutycha (neuznávající, že Kristus  
je pravý Bůh i pravý člověk), který měl později  
za následek i krveprolití. Lev I. horlivě bránil primát 
sv. Petra proti Cařihradu i své město před jeho 
nepřáteli. Hunského vůdce Attilu odvrátil od tažení 
na Řím a při vpádu vandalů šel opět jednat  
s nepřátelským vůdcem, ale u Gensericha dosáhl  
jen toho, že nedošlo k prolévání krve a k vypálení 
Říma. Až do smrti se cítil zodpovědný za čistotu víry 
i svěřený lid. Lev I. zemřel 10. listopadu a věřící, 
považujíce ho za světce, mu prokazovali úctu od jeho 
smrti. Dochovalo se 96 jeho vynikajících kázání a 173 
dopisů. Přičítá se mu také zásluha o zkvalitnění 
liturgických textů. 
 

9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky 
11. listopadu – pam. sv. Martina, biskupa 
12. listopadu – pam. sv. Josafata, biskupa  
a mučedníka 
13. listopadu – pam. sv. Anežky České, panny 
15. listopadu – 33. neděle v mezidobí 
 

 

INTENCE MŠÍ SV. 

 
 

Ne – 8.11.2015 – v 9.00 hod. za † Rostislava Letoše 
                             v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky 

Út – 10.11.2015 – za † rodiče a sourozence 
St – 11.11.2015 – za † rodiče 
Čt – 12.11.2015 – za † Bohumila 
Pá – 13.11.2015 - za † rodinu Effenbergrovou a † Janu 
Rajchertovou 
Ne – 15.11.2015 – v 9.00 hod. za farníky 
                     v Sulejovicích – v 10.30 hod. na dobrý úmysl 

 

6. prosince se bude v kostele v Lovosicích konat 
Mše svatá na zakončení vizitace. Sobotní Mše sv. 
ve Velemíně (5.12.) a nedělní v Sulejovicích (6.12.) 

budou zrušeny. Prosím všechny farníky  
aby se zúčastnili Mše svaté s generálním vikářem. 
 

(Ludvík Armbruster) 

Učit se žít spolu 
 

   Skutečnost, že se v současnosti různá náboženství 
setkávají a musí se učit žít spolu, vede k určitému 
relativismu. I ti dobře smýšlející lidé si pak řeknou,  
že koneckonců není důležité, co kdo vyznává, jen když 
má nějaké náboženství. A tak se zkouší to či ono,  
tu islám, tu buddhismus… V Japonsku pro to mají 
trefné přirovnání. Říkají: „Na horu Fudži vede pět cest, 
všichni putující se sejdou nahoře společně, ale každý 
může jít jen jednou cestou, nikdo nemůže jít dvěma 
cestami najednou.“ 
   Vzpomínám na jednoho spolubratra, německého 
jezuitu. Byl to bystrý člověk, samorost. Sotva nastoupil 
v jednom venkovském městě do autobusu, vrhl  
se na něho nějaký horlivý misionář se sugestivně 
položenou otázkou: „Jsi spasen?“ A bratr jezuita  
mu řekl: „Podívej se, já vím, že jsem spasen, ale taky 
vím, že ty jsi potrhlý.“ 

 
Povinnost, užitečnost a způsob navštěvování 

Nejsvětější Svátosti oltářní, díl 1. 
(sv. Jozef Sebastian Pelczar, biskup) 

 
   Po kázání přichází do sakristie člověk a říká:  Pane 
faráři, to, co jste dnes říkal, to jak máme žít -  
my to všechno víme, ale chci se zeptat: Odkud máme 
brát pro to všechno sílu? 
   Kdyby Pán Ježíš přebýval v našich kostelích pouze 
v průběhu mše svaté, byla by to pro nás nevýslovná 
milost a převeliké štěstí. On ale posunul svou lásku 
dále. protože se stal vězněm našich kostelů  
a spoluúčastníkem našeho vyhnanství, protože bydlí 
s námi ve dne v noci, aby 
1. jako Prostředník se za nás přimlouval u Nebeského 
Otce a skrze modlitbu Mu neustále vzdával čest místo 
nás a s námi; 
2. aby nás jako Mistr učil svým ctnostem;    
3. aby nám jako Otec uděloval svou útěchu; 
4. aby jako Král přijímal poklonu milujících srdcí 
 a za to rozdával své milosti. 
   Po tomto úvodu svatý Józef Sebastian Pelczar klade 
otázku: Pokud Pán Ježíš bydlí mezi námi, není vhodné, 
abychom ho co možná nejčastěji navštěvovali?  
A pokračuje: Kdo ale je Pán Ježíš? Hle jednorozený Syn 
Boží, náš Pán, náš Mistr, náš Utěšitel, Milovaný.  A hned 
přidává argument: Touží-li lidé tak usilovně vidět  
ta místa, kde On žil a trpěl, považují-li za veliké štěstí, 
když si odtamtud přivezou trošku písku nebo kamínek, 
jaké úcty, jaké lásky je hodná Nejsvětější Svátost, 
ve které je samotný Pán Ježíš s Tělem, Duší a Božstvím 
přítomen!!?? 

 

Poděkování 
   Jménem římskokatolické farnosti Lovosice  
chci srdečně poděkovat firmě Pekařství – Jana 
Šubrtová Třebenice za sponzorský dar věnovaný pro 
polskou skupinu mládeže účinkující během 
evangelizační akce v Lovosicích 24. – 25. října 2015.  
   Do budoucna přejeme této firmě Boží požehnání  
a hodně zdaru. 

o. Roman 

„YOUCAT” 
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

170. Co je nejhlubším zdrojem liturgie? 
   Nejhlubším zdrojem liturgie je Bůh sám, v něm  
se uskutečňuje věčná nebeská oslava lásky – radost 
Otce i Syna i Ducha svatého. Protože Bůh je láska, 
chce nám dát účast na své radosti a zahrnout  
nás svým požehnáním. 
   Naše pozemské bohoslužby by měly být slavnostmi 
plnými krásy a moci: měly by být oslavou Otce, který 
nás stvořil – proto zde hrají významnou roli dary 
země: chléb, víno, olej a světlo, vůně kadidla, božská 
hudba a nádherné barvy. Měly by být oslavou Syna, 
který nás vykoupil – proto jásáme nad svým 
osvobozením, zhluboka se nadechujeme  
při naslouchání slovu a posilujeme se požíváním 
eucharistických darů. Měly by být oslavou Ducha 
svatého, který v nás žije – odtud hojné bohatství 
útěchy, poznání, odvahy, síly a požehnání, které 
tryská ze svatých shromáždění. 
 
 


