
Ladislav Kubíček 
Ano, církev je plná chyb 
 
Jak diskutovat s protivníky? Ano, Kristus a jeho tělo je 
nedemokratické. Ano, tělo Kristovo je plné bičování, špíny, 
trním korunování, potu a prachu, máte pravdu. Církev 
odumírá – ano, Kristus umdléval a opravdu i umřel. Církev se 
nehodí do demokratické společnosti – ano, to rozhodl už Pilát 
a veleknězi, ano, máte stejný názor jako oni. Církev má 
mnoho zrádců – ano, byli i mezi apoštoly. Církev je plná 
slabochů, má špatné papeže – ano, už Jakub a Jan se zajímali 
o posty, ano, mnozí papežové se starali víc o peníze. Církev je 
plná zbabělců – ano, kromě Jana všichni utekli od kříže při 
ukřižování. Ano, známe církev slabochů, zbabělců, lidí 
s nejrůznějšími povahovými chybami, a přesto překonala 
všechny útoky, vnější i vnitřní. To by žádný spolek nepřežil 
ani sto let, natož dvě tisíciletí. Kristus je i dnes hlavou církve, 
a proto církev stále žije. 

 

 
Ďábel loví i dnes 
Svatý Pavel varuje: „Bděte, ďábel obchází jako řvoucí lev a 
hledá, koho by pohltil.“ Ďábel není jen symbol, je to 
inteligentní bytost plná zlých záměrů. Útočí na člověka 
nevraživostí, mstivostí, nelaskavostí, svárlivostí, chmurným 
smýšlením, nudou, zoufalstvím i lhostejností. Právě 
lhostejnost je jeho velkým triumfem. Jeho drzost je obrovská. 
Troufl si pokoušet i samotného Krista Pána na poušti. Chlubí 
se „...je mi dána všechna moc i sláva světa.“ Pozor na to. 
Usilovat o moc a slávu světa je vždycky nebezpečné. Ďábel se 
nebál vloudit až do večeřadla při poslední večeři: „... a v té 
chvíli do něj (do Jidáše) vešel ďábel.“ Loví i ve Vatikánu, 
obchází fary, nabízí také úspěchy pastorační. Když se večer v 
pekle sejde generální rada, jistě ty úspěchy oslavují. Nakonec 
ale zjistí, že – ač nechtěně – sloužili zájmům Božím. 
(z knihy Na minutu s L. Kubíčkem – Přitahuji?) 
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Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 
Zahradní 32/2 
410 02 Lovosice 
web: farnostlovosice.cz 

Slavnost 
Ježíše Krista Krále 

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE 

LOVOSICE kostel sv. Václava 

Ne Po Út St Čt Pá So 

9:30 X 8:00 8:00 8:00 16:30 X 

 
SULEJOVICE kostel Nejsvětější Trojice 

3. neděle v měsíci v 8:00 

 

Modlitební skupina – kostel sv. Václava, pátek v 15:30 

 

 Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv. 
 Náboženství pro školní děti je pravidelně v úterý od 

14 h.  
 Od první adventní neděle 28. 11. 21 bude nedělní 

mše svatá od 9:00  

 Příští neděle je 1. neděle adventní, bude žehnání 
adventních věnců. 

 Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat po celý 

měsíc listopad – viz rámeček 
 Dnes v neděli 21. 11. 2021 18:00 se koná v kostele sv. 

Václava v Lovosicích Koncert při svíčkách na 
podporu dofinancování opravy varhan v tomto 
chrámě.   

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY ZA ZEMŘELÉ PO 
CELÝ LISTOPAD 

 
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako 
„Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou 
dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s 
Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na 
některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování 
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 
křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí 
každé mše. 
Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý 
měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, 
která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos 
opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie 
Covid-19. V České republice je tato možnost i týden před 
1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2021. 
Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova 
letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle 
vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den návštěva 
hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl 
Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v 
hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost 
smíření. 
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně 
možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den 
měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou: 
v daný den návštěva kostela nebo kaple, modlitba 
Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého 
Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté 
přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z 
vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli 
omezením spojenými s pandemií, mohou získat 
odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se 
společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu 
a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další 
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny 
Marie se pomodlí za zesnulé. 
Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo 
nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k 
Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, 
které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, 
který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání 
skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a 
útrap vlastního života Bohu. 

Ve středu 24. listopadu se v naší republice uskuteční 
mezinárodní iniciativa Červená středa. 
Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo 
jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské 
přesvědčení. 
Podpořme tuto akci zapálením červené svíčky za 
oknem doma, při setkání, nebo v průvodu. Červená je 
barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v 
temnotách. www.cervenastreda.cz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristus Král 
Jeho vláda byla vícekrát předpovězena: "Bude vládnout od 
moře k moři, od Řeky (Eufratu) až do končin země. Všichni 
králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou 
sloužit." (Ž 72,8.11). Micheáš asi 700 let před jeho narozením 
předpověděl: "A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi 
judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v 
Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných." 
Od věčnosti je pouze Trojjediný Bůh. "Bůh – Syn se stal 
člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky 
spasil." To je jedna ze šesti základních pravd našeho 
náboženství. Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení byly 
předpovězeny. Již při Zvěstování Panně Marii anděl řekl: 
"Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu 
dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království nebude konce." (Lk 1,32-33) 
Dnes, kdy slavíme svátek tohoto krále a připomínáme si jeho 
velikost a královskou důstojnost, podívejme se, je-li nám 
vzdálený a jak se liší od známých panovníků. 
Byl chudý, protože se narodil ve chlévě, v cizích jeslích, 
později plul po jezeře v cizí loďce a do Jeruzaléma jako král 
přijížděl na cizím oslátku. Učitel Zákona, který myslel, že 
půjde za ním, dostal odpověď: "Lišky mají doupata a ptáci 
hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." Nakonec 
byl pohřben v cizím hrobě. 
Byl mocný, vždyť již jako maličké dítě vyděsil krále Heroda, 
coby chlapec uvedl v úžas učitele, v dospělosti se ho báli 
vůdcové národa. Poslouchaly ho živly, prchali před ním zlí 
duchové. Podivuhodně zvítězil nad nepřáteli i nad smrtí. 
Skutečně milovaný nespočetným množství lidí, které získal a 
získává svou láskou. Nepoužil žádné zbraně jako dobyvatelé 
zemí, přesto mu patří srdce lidí všech národů. Stal se 
pokrmem, aby v nich mohl kralovat. V jeho síle, společně s 
ním, jeho věrní berou na sebe odříkání a oběti za druhé. Toho 

všeho dosáhl s trnovou korunou na hlavě skrze potupnou 
smrt na kříži, aby nás zachránil. - Tak začal svou vládu, která 
nám v plnosti zazáří ve věčnosti. 
V Matoušově evangeliu jej vidíme jako Soudce. - Tím 
rozhodujícím, na co se zeptá, bude láska. Jeho království je 
totiž královstvím lásky. - "Až přijde Syn člověka ve své slávě 
a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou 
před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od 
druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů." ..."Pojďte, 
požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je 
pro vás připravené od založení světa." To řekne těm, kterým 
záleželo na potřebách druhých, a proto bude moci dodat: 
"Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali." Těm, co dbali jen 
o to, aby se měli sami dobře, bude muset odpovědět: "Pryč 
ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro 
ďábla a jeho anděly... Cokoli jste neudělali pro jednoho z 
těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali."  
Úděl lásky na zemi často provází pohrdání a utrpení, nad 
kterými jedině láska dokáže vítězit. Láska, která není z tohoto 
světa. 
Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král? ... Čeho ses dopustil?" 
Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. ".. . 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." 
Dovršení: "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.´" 
(převzato z catholica.cz) 
 

Richard Rohr 
Pane Ježíši, já tě miluji 
 
V závěrečném přídavku k evangeliu učedníci loví ryby. 
Zmrtvýchvstalý Ježíš se jich z břehu ptá, zda něco chytili. 
„Celou noc jste lovili ryby a nic jste nechytili,“ to jsou slova, 
která můžete říct církvi. „Vrhali jste síť znovu a znovu a málo 
plodů jste přinesli. Věřte mi. Hoďte síť ještě jednou na mé 
slovo. Udělejte to jinak. Hoďte ji na druhou stranu.“ A tak na 
Ježíšovu radu rozhodí síť. Je tam 153 ryb, číslo symbolizující 
všechny známé druhy, všechny národy na zemi, které 
vytáhnou, jestliže mu budou věřit a důvěřovat, a to jen a 
pouze jemu. 
Potom Petr rozpozná z lodi Ježíše, stojícího na břehu. 
Zapomene na všechno ostatní, skočí do moře a plave k 

Ježíšovi. Bezpochyby byl pln strachu, protože ví, že naposledy 
s Ježíšem mluvil tehdy, když ho třikrát zapřel. Třeba se obává, 
že ho bude kárat, ale musí se k němu vrátit. Přijde na břeh, a 
Ježíš se ho jen ptá: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než 
ti zde?“ „Ano, Pane,“ odpověděl mu, „ty víš, že tě mám rád“ (J 
21,15). 
A opět: „Petře, miluješ mne?“ 
A Petr s úzkostí odpovídá: „Pane, ty víš, že tě mám rád.“ A 
potřetí se ho Ježíš ptá: „Petře, miluješ mne?“ A Petra to už 
nadzvedlo, že se ho ptá potřetí, a povídá: „Pane, ty víš všecko, 
ty víš také, že tě mám rád“ (J21,17). 
Vidíme v tom Ježíšovu něžnou lásku. Nemohl po zbytek svého 
života unést, že by Petr měl mít na sobě vinu za trojí zapření. 
A tak mu třikrát dovoluje, aby veřejně a hrdě řekl: „Miluji tě. 
Ty víš všechno. Ty víš, že tě miluji.“ Petr se nakonec stává 
učedníkem. Nyní je veden k tomu, aby se všeho vzdal a 
následoval Pána. 
Pán nás volá k témuž publiku, abychom hrdě konali ve víře – 
pro sebe i pro své bratry a sestry. Před celou křesťanskou 
komunitou řekněme: Pane Ježíši, já tě miluji a jsem hrdý, že 
tě miluji. Ty jsi můj Pán a ty jsi můj Bůh. Chci všechno opustit 
a následovat tě. Ty jsi můj učitel a má nekonečná radost. 
(meditace pro sobotu 34. týdne v mezidobí) 
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