
Z dnešního evangelia: 

   Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš 
odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli  
o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj 
národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ 
Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. 
Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji 
služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. 
Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal:  
„Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem 
král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, 
slyší můj hlas.“                                             (Jan 18,33b-37) 

 

 

 
 

 
K zamyšlení 
   Mnohokrát v životě stojíme před situacemi, které 
nebudí žádnou naději, a často jsme vyděšeni, že Bůh 
nejedná či situaci nezabránil. Pán skutečně často jedná 
jinak, než jak bychom si my přáli. Ba co více, dopouští 
okamžiky, které jsou bolestné a tragické. Dílem proto,  
že je stále pro nás nevyzpytatelným tajemstvím, a dílem 
proto, že je mnohem větším Pánem nad světem, 
dějinami, člověkem či životem než si běžně umíme 
představit. Víra a naděje tedy nejsou žádnou maličkostí 
a přijmout řadu událostí ve světě není snadné. A přeci 
přes všechny tyto neblahé skutečnosti zůstává  
Bůh mocným Pánem, který se s láskou sklání k člověku, 
volá ho, aby přišel za ním, a touží ho zahrnout hlubokou 
láskou.                                                                          (vira.cz) 

 

Modlitba 

Já jsem světlo, vy je nevidíte. 

Já jsem cesta, vy po ní nejdete. 

Já jsem pravda, vy mě nehledáte. 

Já jsem život, vy mě nechcete. 

Já jdu před vámi, vy za mnou nejdete. 

Já jsem váš Bůh, vy se nemodlíte. 

(Nápis na jednom starém kříži) 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Čím více se vyprazdňuje srdce člověka, tím více 

potřebuje kupovat, vlastnit a konzumovat  
věci.                                                         (papež František) 

 Člověk, který nachází omluvu pro druhé, je blízko 
všem lidem. Nezavírá oči, ví, kde a kdy se děje  
zlo ale nesoudí. Ví, kolik temnoty vládne v člověku, 
jak málo víme o tom, z jakých motivů k nějakému 
činu došlo.                                              (Ladislaus Boros) 

 Kdo odsuzuje svého bližního, může se mýlit.  
Kdo mu odpustí, nikdy se nemýlí.       (K. H. Waggerl) 

 

 
 

 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
Webové stránky: 

farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 22.11.2015 
 

 

 
 
 

„Hospodin kraluje, oděl se velebností.“ 

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. 28.11. zrušena 

MEDVĚDICE  So  28.11. 2015 od 10.00 hod. 

VÁCLAV č. 44. (2015) 

22.11.2015 
 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

23. 11. nez. pam. sv. Klementa I.,  

pap. a mučedníka 
 

    Byl třetím nástupcem sv. Petra, osobně znal některé 
apoštoly a od nich přijal celou Kristovu nauku, jejíž 
podstatou je láska. V listě Korintským uvedl,  
že pro její dokonalost není slov (50 kap.). Jeho list  
se četl při bohoslužbách, jak dosvědčuje Eusébius, 
ještě 70 let po jeho mučednické smrti. S hlásáním 
evangelia nepolevil ani ve vyhnanství a při těžké 
práci v mramorových dolech. Zemřel proto připoután 
ke kotvě v Černém moři. Je na místě si připomenout, 
že díky našim věrozvěstům se sv. Klement stal 
prvním světcem, který byl v Čechách uctíván jako 
patron. Od nejstarších dob je část jeho ostatku (čelisti) 
uchovávána ve svatovítském chrámu v Praze  
a v r. 1368 k nim Karel IV. přidal z Říma dovezenou 
část řetězu, kterým byl světec údajně připoután  
ke kotvě. V Římě byla k jeho cti postavena bazilika  
na Monte Celio, v níž jsou i ostatky sv. Cyrila. Jméno 
sv. Klementa je zařazeno do 1. kánonu mše svaté,  
aby se nám i pro jeho zásluhy dostávalo Boží pomoci. 

22. listopadu – pam. sv. Cecílie, panny a mučednice 
23. listopadu – nez. pam. sv. Kolumbána, opata 
24. listopadu – pam. sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze,  
a 116 druhů mučedníků 
25. listopadu – nez. pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, 

panny a mučednice  

29. listopadu – 1. neděle adventní. Na začátku Mše sv. 

budou požehnány adventní věnce.  
 

 

INTENCE MŠÍ SV. 

 
 

Ne – 22.11.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče 
                     v Sulejovicích – v 10.30 hod. na dobrý úmysl 
St – 25.11.2015 – na dobrý úmysl 
Čt– 26.11.2015 – za † maminku Marii 
Ne – 29.11.2015 – v 9.00 hod. za uzdravení vnučky 
Natálky 
                               v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky 

 

Výjimečně Křesťanské rozhovory se budou konat 
v úterý 24.11. 2015 od 17.30 hod. Hostem bude paní 

Marta Lacmanová, která před několika týdny navštívila 
uprchlický tábor na Balkáně. Rozdělí se s námi se svými 

zážitky a promítne fotky z této cesty. 
Všichni jste zváni na faru.  

 

 
 

Poutní Mše svatá v kostele  sv. Kateřiny Alexandrijské 
v Medvědicích se bude konat  

28.11. 2015 od 10.00 hod. 
Hlavní celebrant P. ThLic. Marcin Saj z Bíliny 

 
JOBOVA MOUDROST 

Mireia Ryšková 
 

   Příběh starověkého Joba je dobře znám minimálně 

skrze úsloví „trpět jako Job“. Je to tak, Job trpí,  
a to hodně a „nezaslouženě“. Klade vlastně tu základní 
otázku, jak je to s utrpením na tomto světě a s Boží 
moudrostí a spravedlností. I jeho přátelé, kteří 
přicházejí, aby s ním snášeli jeho trpký osud, tuší,  
že někde něco nehraje. Že by onen bohabojný Job přece 
jen zhřešil? Po dlouhém mlčení k tomuto závěru – 
všelijak obezřetně formulovanému – ač zřejmě neradi, 
nakonec dospívají. Ale Job se brání a svou obranu 
pronáší z našeho pohledu víc než troufale – bouří  
se proti nesrozumitelnosti toho, co se mu děje. Nejde mu 
tolik o nějakou nespravedlnost, nýbrž právě  
o tu naprostou nesrozumitelnost, neuchopitelnost dění 
dosavadním poznáním a zkušeností. Na jeho vášnivý 
protest mu Bůh nakonec odpoví. Ta odpověď je vlastně 
zvláštní. Bůh připustí, že ve světě jsou věci, které  
se vzpírají pochopení. Boží řád není řádem podle 
pravítka. A Job to přijme – nedostane přímo odpověď 
na své utrpení, avšak zažije něco mnohem důležitějšího: 
odpovídajícího Boha. „Kdo smí nerozvážně zatemňovat 
úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. 
Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.  
Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát  
a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však 
jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji 
všeho v prachu a popelu.“ Job zakusil Boha, stal se jeho 
osobní zkušeností, a to mu bylo odpovědí, ačkoli v dané 
chvíli se jeho situace vnějškově vůbec nezměnila. 
   Jobova životní moudrost je zkušeností živého Boha. 
Mnoho věcí zůstává v tomto světě nepochopitelných, 
vymykajících se lidskému chápání, zraňujících lidskou 
citlivost a smysl pro spravedlnost. A právě v tom,  
na hranicích lidského rozumu, lidské schopnosti unést, 
je třeba se dovolávat Boha, aby zjevil svou tvář. 
Nemávne kouzelným proutkem, neučiní černé bílým,  
a přesto může člověku otevřít oči, oči jeho srdce a víry. 
A právě toto vše se mění. 

 

+ + + 
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

Pán Bůh zaplať! 
 

 

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

 

172. Kolik je svátostí a jak se jmenují? 

   Církev slaví sedm svátostí: křest, biřmování, 
eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, svátost 
kněžství a svátost manželství. 
173. K čemu potřebujeme svátosti? 

   Svátostmi získáváme milost, kterou potřebujeme, 
abychom byli ospravedlněni a proměněni a abychom  
se skrze Ježíše stali těmi, kteří jsou jako Ježíš: Božími 
dětmi ve svobodě a ve slávě. 
   Ve křtu se stávají ze ztracených lidských dětí Boží děti; 
V biřmování se ze slabých stávají silní; ve svátosti 
smíření se z hříšných stávají čistí; v eucharistii  
se hladoví stávají chlebem pro druhé; v manželství 
stejně jako ve svátosti kněžství se z individualistů stávají 
služebníci lásky; ve svátosti nemocných se ze zoufalých 
stávají lidé plní důvěry. Svátostí všech svátostí je sám 
Ježíš Kristus. V něm vyrůstáme ze zmatku sobectví  
a vrůstáme do skutečného života, který nikdy nekončí. 
 
 


