
Blízko nás… 
    

  …Jako se koná každý  první pátek v   měsíci 

v klášterním kostele v Doksanech poutní mše svatá, 

konala se i v srpnu. Mši svatou celebroval Mons. Pavel 

POSÁD. Koncelebrovali kanovníci: J.M. can. Mgr. 

Grzegorz CZERNY, J.M. can. ICLic. Józef SZELIGA, 

J.M. can. Mgr. Martin DAVÍDEK a dále P. Zachariáš 

Tomáš KRISTEK O.Praem a P. Radim VALÍK OSB. 

Krásná mše sv. s úmyslem za kněžská a řeholní 

povolání byla zakončena adorací, litaniemi  

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, modlitbou zasvěcení 

Srdci Ježíšovu a eucharistickým průvodem se svícemi. 

A již tradičně byli všichni pozváni do horního patra 

fary na AGAPÉ. A nejen díky milému vyprávění 

Mons. Pavla Posáda se posezení u stolu protáhlo déle 

než obvykle... 

Přijměte srdečné pozvání od Otce ZACHARIÁŠE na 

další PRVNÍ PÁTEK v Doksanech 7.9.2012 ve 20.00 

hod. KDY BUDE CELEBROVAT NÁŠ BISKUP 

MONS. JAN BAXANT. 

 

STALO SE:… 
 

 křest  

V kostele Nejsvětější Trojice v Sulejovicích byla 

v sobotu 4.8.2012 pokřtěna Dorotka Marie 

Veselá. Blahopřejeme rodičům a příbuzným. 

Těšíme se spolu s nimi.  

Křest je výjimečná událost.  

„Ve křtu se stáváme údy Kristova těla, sestrami  

a bratry svého Spasitele a Božími dětmi. Jsme 

vysvobozeni ze hříchu, vyrváni z moci smrti a od 

tohoto okamžiku předurčeni k životu v radosti 

vykoupených” 
(Youcat č. 200). 

 

 

MODLITBA NEMOCNÝCH 

Ranní modlitba 
 

Ó, Bože, celou tuto noc mne chránila Tvoje moc. 

Bud’ za to ctěn a veleben! A prosím Tě, můj 

dobrý a svatý Otče, i tento den mne ochraňuj od 

hříchu a smrti. Myšlenky, slova, skutky své chci 

obětovat ke cti Tvé. Maria, Máti přemilá, přimluv 

se za mne u Syna, jehož nechť chválí každý hlas 

jak nyní, tak po všechen čas. Amen. 
   

 

 

Myšlenky pro život 

 

 Kdo své vlasti slouží, sobě sama slouží.  

(P. Piotr Skarga) 

 Modlitba je mostem, který spojuje současnost  

s věčností, zemi s nebem, člověka s Bohem.  

(sv. Urszula Ledóchowska) 

 Nebe samo nespadne, je potřeba je získat. 

(Adam Mickiewicz) 
 

 

Přejeme Všem krásnou a pokojnou dovolenou  

a hezký zbytek prázdnin. 

 

 

 

 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv.Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02  
Lovosice 

 

      

 

     

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. 16.30 hod. 

 Sbor – zkouška čt. 18.00 (KS Lovoš) 

 Křesťanské rozhovory – st. 22.8.2012 v 18.30 

 Připrava na biřmování – pá. 24.8.2012 v 18.30 

 Adorace Nejsv. svátosti – so.15.9.2012 ve 20.00 hod. 
 

Odpověď k žalmu - neděle  19.8.2012 
 

 

 

 

„Okuzte a vizte, jak je Hospodin dobrý.” 
 

VÁCLAV Č.1(2012) 

19.8.2012 - 20.neděle  

v mezidobí 
 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice         Út. -17.30 

            St. - 17.30 

            Čt. - 7.30 

            Pá. - 17.30 

            Ne. - 9.00 

Sulejovice       Ne. - 10.30 

Milešov           Pá. -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín          So. - 10.00 

 

Změny v příštím týdnu:  Nejsou změny. 
  



 

Některé památky v týdnu 
 

Svátek sv. Batroloměje, apoštola – 24. 8 2012 
 

PATRON sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, 

koželuhů,  vazačů knih, řezníků, horníků, pekařů, 

obuvníků, obchodníků s olejem, sýrem a solí. 

Měst Maastrichtu, Frankfurtu i Plzně; vzýván 

proti kožním a nervovým chorobám. 

ATRIBUTY:  hlava, křest, kůže, nůž 
ŽIVOTOPIS 

Narodil se v Káni Galilejské a Ježíšem byl 

označen jako pravý a bezelstný Izraelita. Stal se 

apoštolem a po seslání Ducha svatého hlásal 

evangelium na více místech. Posledním byla 

Arménie, kde mu byla z těla stažena kůže, načež 

byl popraven. 

 

 

Další památky: 

 

20.srpna- památka sv. Bernarda, opata a učitele církve  

21.srpna- památka sv. Pia X., papeže  

22.srpna- památka Panny Marie Královny  

23.srpna- nezávazná pam. sv. Růženy z Limy, panny 

25.srpna- nezávazná pam. sv. Benedikta, Jana, Izáka  

a Kristiana, také pam. sv. Ludvíka, také pam. sv. 

Josefa Kalasanského, kněze 

 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv. v tomto týdnu: 
 

Ne. 19.8.2012 - Za farníky. 

Út. 21.8.2012 – Za dar věčného života pro Albínku    

Vencličkovou. 

St. - 

Čt. 23.8.2012 – Za + Pavla Šnajdra a celý rod. 

Pá. 24.8.2012 – Za + rodiče Královy a celý rod. 

So. - 

Ne. - 
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR  
 

Osečná 2012 
  
   V neděli 1.7.2012 po mši svaté s polskými farníky 

jsem odjel na ministrantský tábor do Osečné. Cesta 

byla hrozně dlouhá a navíc před Mimoní byla objížďka, 

takže se to ještě protáhlo. Jeli jsme podle navigace, 

takže to byla dobrá cesta. Najednou jsme se ocitli  

v Osečné. Zajeli na farní zahradu. Maminka mě 

přihlásila u hlavního vedoucího Ladislava Nováka a 

předala ještě nějaké důležité papíry. Poté se nás ujal 

Dušan Pipek, zástupce hlavního vedoucího, který nás 

dovedl na můj pokoj a provedl celou farou. Rozloučil 

jsem se s maminkou, zamával a tábor začal. Vrátil jsem 

se na pokoj a jen jsem dovřel dveře, už nás volali na 

oběd. Před obědem jsme dostali důležité instrukce a 

poučení bezpečnosti. Před obědem jsme se ještě 

pomodlili modlitbu Anděl Páně a popřáli si dobrou 

chuť. K obědu byl bramborový guláš. Odpoledne jsme 

se sešli na zahradě v kruhu a něco si o sobě řekli… Ve 

čtyři hodiny na nás v kostele čekal zdejší kněz  

P. Maňásek a začala mše. Po mši jsme měli volno  

a večeři. 

   V pondělí jsme měli v 7:30 h. nástup před farou  

a rozcvičku. V 8:15 jsme měli mši svatou, takhle to 

bylo každý den kromě neděle. Každý den sloužil někdo 

jiný mši svatou. Po snídani byl dopolední program po 

pokojích. 
 

 
 

Každý pokoj se mohl domluvit se svým vedoucím kam 

chtějí jít. My jsme šli do lesa. Odpoledne jsme hráli 

celotáborovou hru po herních oddílech. V úterý jsme se 

šli projít po vesnici. Odpoledne následovala 

celotáborová hra.  

   Ve středu nastal přísný režim: 7:25 budíček, 7:30 

nástup a rozcvička, 7:45 hygiena, 8:15 mše svatá, 9:00 

snídaně a denní plán, 9:30 dopolední program  

a svačina, 11:40 ministrantská schůzka, 12:05 modlitba 

Anděl Páně, 12:30 oběd, 13:00 polední klid, 14:25 

odpolední program, 16:00 svačina a celotáborová hra, 

18:30 večeře, 19:00 scénka vedoucích, 20:00 osobní 

volno 21:30 hygiena, 22:00 večerka a modlitba na 

pokojích. A takhle to bylo každý den. Každý den 

byl jiný program, prostě nikdy se nic neopakovalo! 

A dvakrát jsme se byli koupat na koupališti Žabák. 

Počasí nám moc nepřálo, ale nám to náladu 

nezkazilo, spíše naopak, aspoň jsem se pořádně 

umyli.             

                                                       Petr Jan Urban. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

Proč můžeme věřit? 

1. Proč jsme na zemi? 

Na zemi jsme proto, abychom podle jeho vůle 

konali dobro a abychom jednoho dne došli do 

nebe. 

Být člověkem znamená vyjít od Boha a směřovat 

k Bohu. Náš původ sahá dále než k našim 

rodičum. Pochazímé od Boha, ve kterém spočívá 

veškeré nebeské i pozemské štěstí, a jsme 

očekávání v jeho věčné a bezmezné blaženosti. 

Mezitím žijeme na této zemi. Někdy si 

uvědomujeme blízkost svého Stvořitele, často ale 

necítíme vůbec nic. Abychom dokázali nalézt 

cestu k domovu, poslal nám Bůh svého Syna. Ten 

nás osvobodil od hříchu, zachránil nás od všeho 

zlého a neomylně nás vede ke skutenému životu. 

On je „cesta, pravda a život” (Jan 14, 6). 
 


