
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 

   Izraelité jen postupně přecházejí z kmenového 
uspořádání k podobě království. První král Saul 
nedokázal unést pokušení moci, a tak neposlechl 
Hospodina. Nakonec padl v bitvě. Jižní část země si za 
krále volí Davida (kolem roku 1000 př. Kr.), ale Sever 
ještě sedm let váhá, než ho také přijme za svého krále. 
Od tohoto okamžiku prožívá Izrael zlatý věk rozvoje.   
                                                             (Pramen: vira.cz)  

   Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do 
Hebronu a řekly: „Hle, jsme tvá kost a tvoje maso. Již 
dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny 
záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj 
izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem.“ Přišli 
tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do 
Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel 
smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida 
za krále nad Izraelem.                                  (2 Sam 5,1-3)   

I = Iesus 
N = Nazarenus 
R = Rex 
I = Iudaeorum 
 
→     Ježíš Nazaretský Král Židů 

 

EVANGELIUM 
   Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu 
vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li 
Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, 
přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi 
židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž 
nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří 
viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? 
Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se 
nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My 
ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si 
zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic 
zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 
svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: 
Dnes budeš se mnou v ráji.“                              (Lk 23,35-43) 

MODLITBA  

Bože, náš Otče, ty nám dáváš každý den náš  

vezdejší chléb. 

Dáváš nám, co potřebujeme. 

Říkáš nám slovy svého Božského Syna,  

abychom v tebe důvěřovali 

a spoléhali se na tebe ve všech věcech. 

Často nás naplňuje strach. 

Bojíme se ztratit své jistoty, své místo v životě, zdraví, 

pověst, to, čemu říkáme naše důstojnost. 

Bojíme se žít, a ještě více se bojíme umřít. 

Dej nám svého Ducha svatého, 

abychom našli pokoj v tobě. 

Posiluj nás v hodinách nouze. 

A především, kéž nás tvůj svatý Duch naučí vidět, 

co je opravdu důležité, a vzdát se toho, 

co důležité není a může snad být i překážkou na cestě 

k tobě. Amen. 

 
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,  

a světlo věčné ať jim svítí. 
Ať odpočinou v pokoji. Amen. 

 

 
 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Bůh dokáže přeškrtnout naše mínusy: a když  

se mínus shora dolů škrtne, vznikne z něj plus… 
 

 Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.  
(E. M Remarque) 
 

 Velikost, pokud ji člověk v sobě má,  
se neprojevuje v jediném vrcholném okamžiku, 
ale v úmorné každodenní práci. 
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Út - Modlitební skupina od 15.30 
St – Křesťanské rozhovory v 17.30 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 
 

Ne 20.11. 2016 v 9.00 za věčnou spásu pro † syna 
Bohumila 
                    Sulejovice v 10.30 na dobrý úmysl 
Út 22.11. 2016 za † Pavla, jeho sourozence a jejich rodiče 
Čt 24.11. 2016 za víru vnoučat 
Pá 25.11. 2016 za † Mons. Antonína Bradnu  

Ne 27.10. 2016 v 9.00 za věčnou spásu pro † rodiče 
                                 Sulejovice v 10.30 za † Marii Pehovou 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

 
LOVOSICE Út – v 16.30    v kapli na faře 

St – v 16.30     v kapli na faře 

Čt – v 7.30      v kapli na faře 

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 

LUKAVEC       Út 22.11.  v 15.00  

VÁCLAV č. 42. (2016) 

20.11.2016 
 

 Slavnost Ježíše Krista Krále 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
   Pane Ježíši Kriste, 

Plnosti časů a Králi věků!  

Dej nám prosté srdce, 

abychom dokázali poznat, 

že ty, Syn Nejvyššího, 

ses stal naším bratrem... 

   Tobě, Ježíši, buď čest a sláva, nyní i na věky věků. 

Ježíši, počátku a plnosti nového člověka, 

přitahuj si naše srdce, 

abychom dokázali opustit nedobré cesty 

a vydali se po tvých stopách 

cestou vedoucí k životu. 

Dej, ať žijeme ve věrnosti křestnímu slibu a naší víře, 

ať horlivě vydáváme svědectví tvému slovu, 

tak aby se v rodině a ve společnosti 

rozzářilo živé světlo tvého evangelia. 

   Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva nyní i na věky. 

Ježíši, Boží sílo a moudrosti, 

zažehni v nás lásku k Písmu svatému, 

protože v něm zaznívá hlas našeho Otce, 

který nás osvěcuje, živí a utěšuje.  

Ježíši, Slovo Boha živého, 

obnov v církvi misijní horlivost, 

tak aby všechny národy dospěly k poznání tebe, 

Syna člověka a jediného prostředníka 

mezi člověkem a Bohem. 

   Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky. 

Ježíši, prameni moudrosti a pokoje, 

posiluj ve své církvi pouto společenství, 

oživ ekumenické působení, 

tak aby všichni tvoji učedníci byli jedno mocí Ducha svatého.  

Ty, který jsi nám dal jako pravidlo života přikázání lásky, dej, 

ať jsme budovateli solidárního světa, 

ve kterém mír zvítězí nad válkou 

a civilizaci smrti nahradí láska k životu. 

   Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky. 

Ježíši, jednorozený synu Otce, 

plný milosti a pravdy, světlo osvěcující každého člověka, 

daruj plnost svého života všem, kteří tě hledají s upřímným 

srdcem.  

Vykupiteli člověka, ty jsi počátek a konec času a vesmíru, 

tobě i Otci, nevyčerpatelnému zdroji veškerého dobra, 

i Duchu svatému, pečeti a nekonečné lásce, 

buď čest a sláva nyní i na věky. Amen. 
 

                                          Jan Pavel II. Vatikán 30. listopadu 1996 

 

21. listopadu – pam. Zasvěcení Panny Marie  
v Jeruzalémě 
22. listopadu – pam. sv. Cecílie, panny a mučednice 
23. listopadu – nez. pam. sv. Klementa I. papeže  
a mučedníka, nebo sv. Kolumbána, opata 
24. listopadu – pam. sv. Ondřeje Dung Laca, kněze,  
a druhů mučedníků 
25. listopadu – nez. pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, 
panny a mučednice 
27. listopadu – I. neděle adventní 
 

20. listopadu od 18.00 se v kostele  
sv. Václava koná  

KONCERT PŘI SVÍČKÁCH 
 

Během Mše svaté o první neděli adventní posvětíme 
adventní věnce. 

 

Adventní duchovní obnova v Litoměřicích se bude 
konat v sobotu 4.12.2016. Povede ji P. Lukáš Bakajsa  

z Ústí n. L. 

Historie kostela sv. Václava v Lovosicích  
na pokračování 

   Popis kostela: 

Kostel svatého Václava v Lovosicích je pozdně barokní, 
až raně rokokový, je jednolodní, obdélníkový s valenou 
klenbou a lunetami, s půlkruhovým vítězným 
obloukem, s odsazeným presbytářem uzavřeným 
segmentovou apsidou, s boční sakristií a zimní kaplí. 
Dále knížecí a měšťanskou oratoří, západní hlavní věží 
a menší sanktusovou věží. 
   Na přední fasádě kostela se můžete povšimnout,  
že po obou stranách hlavního vchodu jsou vidět dveře.  
Severní dveře vedou k varhanám a jižní dveře jsou 
slepá. Ve výklencích nad vchodem se nyní nacházejí 
dvě sochy.  Nalevo stojí socha Jana Křtitele a vpravo 
stojí socha Jana Nepomuckého. Sochy jsou z roku 1879 
a byli objednáni v Praze za 1059 zl. a 10 kr. 
Pravděpodobně na jejich místě stávaly kdysi kamenné 
sochy sv. Ludvíka a sv. Václava, které nechal zhotovit 
W. Dollinger z Litoměřic. 
   Nad vchodem kostela je již nový erb markrabat 
z Baden-Badenu. Starší erb byl již v tak zuboženém 
stavu, že v letech 2002 – 2004 byl dílnou akademického 
sochaře a restaurátora Libora Piskláka z Litoměřic 
vytvořena kopie erbu, která byla na průčelí kostela 
osazena v září roku 2004. Předposlední oprava erbu 
proběhla v roce 1911, kdy vlivem nepříznivých 
povětrnostních podmínek byl erb porušen. Erb nad 
středním portálem průčelí kostela se poprvé 
v pramenech objevuje jako do kamene vytesaný v roce 
1748.                                                  (Připravil Martin Brůža) 

 

Pozvánka 
do světa české středověké hudby 

 

Rorate coeli desuper... 
Povídání o adventní hudbě 

s PhDr. Dagmar Štefancovou 
Nedělě 27. listopadu 2016 od 16.00 

Hoštka, hotel U lišky 
 

(zajímavosti  z dějin rorát, počítačová prezentace, poslech 
hudebních ukázek, společný zpěv rorátních písní) 

 

Vstupné dobrovolné 
Můžete-li, potvrďte účast na: vlasta@kleker.cz, nebo 
mob. 723 276 479 

 
Sbírka z 13.11. vynesla  2. 734,- Kč.  Děkujeme. 

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

                                                                 

218. Jak máme správně uctívat Pána Ježíše přítomného 
ve chlebě a ve víně? 
   Protože Bůh je přítomen v konsekrovaných způsobách 
chleba a vína, musíme tyto svaté dary chovat v největší 
úctě a klanět se v nich našemu nejsvětějšímu Pánu  
a Vykupiteli. 
   Pokud po skončení mše svaté ještě zbudou 
konsekrované hostie, jsou uchovávány v posvátných 
nádobách ve svatostánku. Protože je v něm přítomen 
"Nesvětější", je svatostánek tím nejčestnějším místem 
každého kostela. Před každým svatostánkem 
poklekáme. Ten, kdo skutečně následuje Ježíše Krista, 
dozajista ho poznává v těch nejubožejších a slouží mu 
v nich. Ale také si najde čas strávit pár tichých chvil 
před svatostánkem, aby tu vyznal svou lásku 
svátostnému Pánu. 

mailto:vlasta@kleker.cz

