
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 
 

   Proroctví Malachiáše zaznívá po návratu z Babylonského 

zajetí (po 539 př. Kr.). Kritizuje především nekvalitní vedení 

obětních bohoslužeb odrážející skleslost a zklamání. 

Vrcholem proroctví je závěrečné zaslíbení dne Hospodinova, 

který docení jednání spravedlivých.   
  (Pramen: vira.cz)  

 

   Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou 
všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! 
Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů –  
že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte  
mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které  
má na svých křídlech uzdravení.“    

      (Mal 3,19-20a)   

 

EVANGELIUM 
 

   Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými 
kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 
„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen  
na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali  
se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude 
znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, 
abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou  
pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas 
je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách  
a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, 
ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane 
národ proti národu a království proti království, budou 
velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, 
hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před  
tím vším vztáhnou na vás ruce, budou  
vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud  
a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře 
pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. 
Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, 
jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, 
které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši 
protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů  
a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé  
z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech 
nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. 
Trpělivostí zachráníte svou duši.“     

           (Lk 21,5-19) 

MODLITBA  

Bože, děkuji ti za všechno, co jsi po mně  

v mém životě chtěl. 

Buď pochválen za čas mého narození. 

Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny. 

Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel. 

Nepropouštěj, Pane, svého tvrdohlavého a líného sluhu 

ze svých služeb. 

Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině, 

kde zcela sám rozhoduji o sobě  

a o svém věčném osudu. 
 

 
 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,  
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočinou v pokoji. Amen. 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Lítost pramení z poznání pravdy.  

(Thomas Stearns Eliot) 

 Kdyby na světě vládla láska, byly by všechny 
zákony postradatelné. (Aristoteles) 

 Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje 
břemeno někomu jinému. (Ch. Dickens) 
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Út - Modlitební skupina od 15.30 
 

INTENCE MŠÍ SV. 

 
 

 
 

Ne 13.10. 2016 v 9.00 za tragicky zemřelého Miloše 
Janeckého 
        Sulejovice v 10.30 za † Ladislava Mrvíka 
St 16.11. 2016 za † manžela a dceru 
Čt 17.11. 2016 za † Leopolda Šubrta 
Pá 18.11. 2016 za † Jiřího a jeho blízké 
So 19.11. 2016 poutní Mše svatá v Medvědicích 
Ne 20.11.2016 v 9.00 za věčnou spásu pro † syna 
Bohumila 
                    Sulejovice v 10.30 na dobrý úmysl 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
LOVOSICE Út – v 16.30   

St – v 16.30  

Čt – v 7.30  

Pá – v 16.30  

Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30  

MILEŠOV Pá – v 9.00  (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00 19.11. se nekoná 

MEDVĚDICE  So – v 10.00 poutní Mše svatá 

VÁCLAV č. 41. (2016) 

13.11.2016 
 

 33. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

18. listopadu – nez. pam. Posvěcení římských bazilik 
svatých apoštolů Petra a Pavla 

 

   Podobně jako i svátek apoštolů Petra a Pavla 
(pam.29.6.) je i výročí jim zasvěcených papežských 
bazilik v Římě slaveno společně. Byly vystavěny ve  
4. století po skončení velkých pronásledování a posvětili 
je papežové Silvestr I. a Siricius. Datum zavedení 
výroční oslavy se udává rozporuplně. Breviář uvádí 
společné slavení již od 11. století, ač na mnoha místech 
je uveden začátek slavení o století později a Msgre. Prof. 
Dr. Jaroslav Němec zavedení svátku posvěcení 
ztotožňuje s posvěcením současné podoby chrámů; 
Svatopetrské baziliky (po přestavbě v 15. stol.) 
posvěcené 18.11. 1626 a v případě baziliky sv. Pavla (po 
obnovení požárem zničené r. 1823) posvěcení 10.12. 
1854. 
   Připomeňme si i první posvěcení Vatikánského 
pahorku utrpením svědků víry v Krista. Bazilika sv. 
Petra zde byla postavena nad jeho hrobem podobně jako 
sv. Pavla za hradbami, kde až po roce 2002 byl pod 
hlavním oltářem odhalen Pavlův sarkofág. Římské 
chrámy těchto apoštolů jsou symboly samotné církve  
a Petr s Pavlem jsou označováni za její sloupy. 

13. listopadu – pam. sv. Anežky České, panny 
15. listopadu – nez. pam. sv. Alberta Velikého,  
biskupa a učitele církve  
16. listopadu – nez. pam. sv. Markéty Skotské, nebo  
sv. Gertrudy, panny 
17. listopadu – pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
20. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále 
 

KDYŽ JSOU OHROŽENY NAŠE JISTOTY 
(Benedikt Groeschel) 

 

   Co dělat, když život ztrácí smysl, protože je ohroženo 
naše hmotné a osobní zajištění, nebo dokonce přijde 
vniveč? Dobře víme, že Pán Ježíš Kristus neměl v tomto 
životě žádné osobní zajištění. Už od začátku neměl 
žádnou jistotu v tom smyslu, jak ji chápeme my. „Když 
mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně  
a řekl: Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta  
a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude  
po dítěti pátrat, aby ho zahubil!“ 
   Kristův život začal ohrožením, a to ho provázelo po 
celou jeho životní cestu. Hmotná nezajištěnost mu byla 
stálým společníkem. Mimoto nijak neutvrzoval majetné 
lidi v pocitu bezpečí na tomto světě. Spíše je naopak od 
pocitu bezpečí odváděl. V podobenství o bohatém 
hospodáři mluvil o muži, který byl poslán před Poslední 
soud krátce poté, co dokončil stavbu krásných nových 
stodol. Ten muž si řekl: „Máš velké zásoby na mnoho 
let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!“ A uslyšel tato 
slova: „ Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat 
svou duši…“ Toto podobenství, podobně jako mnoho 
jiných, nijak nepodporuje vědomí zajištěnosti založené 
na bohatství. Poselství plynoucí z Kristova podobenství 
i z jeho života je toto: snažíš-li se najít v životě nějaký 
smysl, je důležité dospět k poznání, že světské a hmotné 
zajištění je iluze. Poznej už dnes, že pokud hledáš jistotu 
a dokonalé bezpečí v tomto životě, jdeš za něčím,  
co je nejisté samo o sobě, ne-li vůbec nereálné. 
 

Historie kostela sv. Václava v Lovosicích  
na pokračování 

 

   Jelikož starý dřevěný kostelíček již nestačil pojmout 
vzrůstající počet věřících, byla jeho přestavba 
nevyhnutelná... 
   Kostel svatého Václava v Lovosicích se začal stavět 

na náklady Bádenských z Badenu a částečně  
na náklady církve v roce 1733. Stavbu kostela prováděl 
litoměřický stavitel Pietro Antonio (Antonius) Versa, 
který  se narodil 31.5.1695 v Doksanech. Jsou však 
domněnky,  že se na stavbě mohl podílet další slavný 
litoměřický stavitel a to Oktavián Broggio, který  
se narodil 2.1.1670 v Čížkovicích . 
   Stavba kostela trvala celých 12 let a to až do roku 
1745. V některých pramenech se také uvádí  
až letopočet 1748. Stavbu kostela nechal provádět 
markrabě Ludvík Vilém Jiří z Baden Badenu a to s části 
na své náklady a z části na náklady majetku kostela.  
Dne 9. března 1733 se začalo s vykopáváním základů  
a 23. dubna roku 1733 se začalo se zděním od 
presbytáře. 15. června 1733 byl položen doksanským 
prelátem Josefem Mickou základní kámen.   
   Dá se říci, že stavba kostela na tehdejší techniku 
pokračovala poměrně rychle. Větší opravou prošel 
kostel sv. Václava roku 1933.        (připravil Martin Brůža) 

 

Kurz výroby biblických postaviček  
21-22. dubna 2017 Doksany 

   Postavičky je možné využít při práci s biblí s dětmi  
i dospělými, při katechezích, pro vyjádření 
evangelijního příběhu při mši svaté nebo v rodině či pro 
stavbu Betléma..... Více info zde: www.biblickedilo.cz, 
www.biblickepostavicky.cz 
   S přihláškami a pro bližší informace se obraťte na 
Kateřinu Kroupovou na tel.: 732965933 nebo mail: 
katy.ltm@seznam.cz. Je nutné se přihlásit do konce 
příštího týdne. 
 

KONCERT PŘI SVÍČKÁCH 
20. listopadu od 18.00 se v kostele sv. Václava koná  

 

 

 

 

 

 

Sbírka z 6.11. vynesla 2. 280,- Kč.  Děkujeme. 

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

                                                                 

217. Jakým způsobem se církev podílí na eucharistii? 

   Pokaždé, když církev slaví eucharistii, přistupuje  
ke zdroji, z něhož sama vždycky znovu vyrůstá: tím,  
že církev „požívá“ Kristovo tělo, stává se Kristovým 
tělem, jak zní její jiný titul. Do oběti Ježíše Krista, který 
se nám dává s tělem i duší, se vejde celý náš život. Naše 
práce, naše strádání i radosti, to všechno můžeme spojit 
s Ježíšovou obětí. Jestliže tímto způsobem přineseme 
sebe samé, budeme proměněni: budeme se líbit Bohu  
a pro své bližní se staneme dobrým, výživným chlebem. 
   Často si stěžujeme na církev, jako by byla jakýmsi 
spolkem více či méně dobrých lidí. Ve skutečnosti  
je církev tím, co se každodenně tajemným způsobem 
rodí na oltáři. Bůh se dává každému z nás a chce  
nás proměnit v communio se sebou. Jako proměnění 
bychom měli proměňovat svět. Všechno ostatní,  
čím církev ještě může být, je druhořadé. 

http://www.biblickedilo.cz/
http://www.biblickepostavicky.cz/
mailto:katy.ltm@seznam.cz

