
   Z dnešního evangelia:  
   K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub  

a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám 

splnil jednu prosbu.“ Odpověděl jim: „Co chcete, 

abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé 

slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé 

levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. 

Můžete pít kalich, který piji já, nebo dát se ponořit  

v křest, ve který já budu ponořen?“ Odpověděli mu: 

„Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít 

budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni 

budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není 

má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ 

Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na 

Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že 

ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou 

národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi 

však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi 

vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl 

být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani 

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby 

sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ 

(Mk 10, 35-45) 
 

   Pán Ježíš už několikrát objasňoval, na čem je 

založené jeho poselství, Jakub a Jan ale pořád vidí 

v něm vladaře politického. Cílem Ježíšova poselství 

je smrt a zmrtvýchvstání. On nechce následovat 

pozemské krále; chce sloužit. Ti, kteří si zvolili jeho 

cestu, také se musí naučit sloužit druhému člověku. 

Boží království není královstvím násilí, ale 

královstvím nezištné lásky.  

   Ježíši, děkuji za Tvůj kříž a za Tvé vítězství. 

 

Pozvání... 
 

   29. října 2012 náš ministrant Petr Jan Urban slaví  

1. výročí přijetí křtu. Zveme všechny na mši svatou, 

která se uskuteční za týden v pondělí 29. října 2012 

v 17.00 hod. 
 

MODLITBA PRO TEBE                            

Prosba za misie 

   Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke 

všem národům, aby hlásali tvé evangelium. 

Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a lásku 

poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost 

za spásu světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé 

království. 

Amen. 
 

 
 

 

Myšlenky pro život 

 

 Peníze, jež držíme, jsou prostředkem svobody, 

peníze, jež sháníme, jsou prostředkem zotročení. 

(Jean-Jaques Rousseau) 

 Víra a rozum jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský 

duch pozvedá k nazírání pravdy. (bl. Jan Pavel II.) 

 Síla nedělá hluk – je tu a působí. (Albert 

Schweitzer) 

 

 
 
 
 
 
 

Dnešní neděle je dnem 

modliteb za misie. 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. v 16.30 hod. 

 Příprava na biřmování po. 22.10.2012 v 19.00 hod. 
 

Odpověď k žalmu - neděle 21.10.2012 
 

 

 

 
 

„Ať spočine na nás, Hospodine,  

tvé milosrdenství.” 

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:  

Lukavec v 15.00 hod. 

VÁCLAVČ.10(2012) 

21.10.2012  

29.neděle v mezidobí 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

22. října po. – nezávazná památka  

bl. Jana Pavla II., papeže 
    

   Karel Josef Wojtyła se narodil v roce 1920 ve 

Wadovicích v Polsku. Po vysvěcení na kněze  

a doplnění teologických studií v Římě se vrátil do 

vlasti a plnil různé pastorační a akademické úkoly. 

Pracoval jako pomocný biskup v Krakově. V roce 

1964 se stal krakovským arcibiskupem a účastnil se 

2. vatikánského koncilu. V roce 1974 navštívil 

Litoměřice při pohřbu kardinála Trochty. Dne 16. 

října 1978 byl zvolen papežem a přijal jméno Jan 

Pavel II. Byl prvním neitalským papežem od  

r. 1522, jeho heslo znělo „Tutus Tuus“- „Celý 

Tvůj“. Den 22. října je výročním dnem, kdy se 

slavnostně veřejně ujal úřadu. Vynikal zvláště 

apoštolakou péčí o rodiny, mládež a nemocné, která 

ho vedla k nesčetným návštěvám Božího lidu po 

celém světě. Bohatým dědictvím jeho učitelského 

úřadu, které církvi zanechal, je zejména vyhlášení 

Katechismu katolické církve a Kodexu 

kanonického práva, jak latinské církve, tak i církví 

východních. Dne 2. dubna 2005 v Římě zesnul 

v Pánu, v den před 2. velikonoční nedělí zvanou 

Božího milosrdenství.  

Papež Benedikt XVI. blahořečil svého předchůdce 

1. května 2011. Na slavnostní bohoslužbu přijely do 

Říma statisíce věřících. Podle Vatikánu se jedná  

o největší setkání věřících od pohřbu Jana Pavla II. 

v roce 2005.  

 

Další památky: 

21. října – ne.  nezávazná pam. bl. Karla Rakouského 

23. října – út. nezávazná pam. sv. Jana 

Kapistránského, kněze, 

24. října – st. nezávazná pam. sv. Antonína Marie 

Klareta, biskupa, 
 

28. října – Slavnost VÝROČÍ POSVĔCENÍ 

KOSTELA; svátek Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů. 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv.: 
 

Ne. 21.10.2012 – v 9.00 hod. – Za farníky. 
   

    v 10.30 – Za † Jana Nádraského. 

Pá. 26.10.2012 – Za † Zbigniewa Kowala. 

Ne. 28.10.2012 – v 9.00 hod. Za † Květuše 

Jiříkovou. 

    v 10.30 – Na dobrý úmysl.. 
 

   Misijní kalendář lze zaplatit dvěma způsoby: 

Buď použijete složenku vloženou v kalendáři, nebo 

dáte vámi zvolenou částku do košíčku v kostele. 

 

   Mariánská úcta je křesťansky oprávněná  

a správná; nebyla to dobrá chvíle, když se někteří 

domnívali, že kvůli cti Boží je třeba přerušit spojení 

s Kristovou Matkou. K tomu ovšem nedošlo 

náhodou. Člověk má sklon přeceňovat, co miluje; tak 

se do vztahu k Panně Marii dostalo leccos 

přehnaného a blouznivého. K tomu přistupovaly 

vlivy legend, lidová touha obklopit milované postavy 

mimořádnými jevy a vyplnit jejich život zázračnými 

událostmi.  

   A posléze sentimentalita, sklon k nasládlosti  

a změkčilosti. Toto všechno napáchalo v oblasti 

mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit tomu, 

že se proti tomu zvedla kritika všeho druhu, 

oprávněná i neoprávněná, a že leckteří opravdoví 

lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se vymanit 

z přepjatosti pokřivenin, nedokáží však rozlišovat,  

a odhazují proto vše. To je veliká ztráta, neboť 

dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, jak dokonale se 

pojí pravá mariánská úcta s bdělým smyslem pro 

křesťanskou pravdu. 
 

Farník se ptá: 

   Porušuji 3. přikázání desatera (Pomni, abys den 

sváteční světil) tím, když jdu v neděli po mši sv. 
nebo odpoledne nakupovat někam do supermarketu?  

   Ano, porušujete v tom případě, pokud nakupujete  

v neděli z pohodlnosti. Máme si zorganizovat čas 

během týdne tak, abychom se nedělním nákupům 

vyhnuli. Nebudeme hřešit, když se s rodinou nebo  

s přáteli v neděli zastavíme v cukrárně na krátké 

posezení u kávy a dortíku. Nebudeme hřešit, pokud 

jsme nuceni přikoupit jídlo pro nečekanou návštěvu. 

Pamatujme - pokud bychom nenakupovali  

v obchodech v neděli, prodavači by mohli být se 

svými rodinami, mohli by světit sváteční den. 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

   10. Bylo v Ježíši Kristu řečeno všechno, nebo po 

něm zjevení pokračuje ještě dále? 

V Ježíši Kristu přišel Bůh sám na tuto zem. On je 

posledním Božím slovem. Naslouchají mu lidé 

všech dob a poznávají tak, kdo je Bůh a co je 

nezbytné ke spáse. 

V evangeliu Ježíše Krista je Boží ZJEVENÍ 

dokonalé a úplné. Abychom byli osvíceni, uvádí nás 

Duch svatý stále hlouběji do pravdy. Do života 

mnoha lidí začíná proudit světlo tak intenzivně, že 

vidí „nebesa otevřená“. Tak vznikla například  

i slavná poutní místa, jako je Guadeloupe v Mexiku 

nebo Lurdy ve Francii. „Soukromá zjevení“ 

vizionářů už nemohou nijak přispět k plnosti 

evangelia Ježíše Krista. Nejsou proto předkládána 

jako všeobecně závazná k víře. Mohou nám ovšem 

pomoci k lepšímu pochopení evangelia. Církev 

zkoumá jejich pravost. 
 



 

   Na faře probíhá vyučování náboženství a také 

připravování ke křtu. Rozvrh - podle dohody. 

   Momentálně vyučování náboženství probíhá takto: 
děti od I. do IV. třídy přicházejí v pátek v 15.15 hod. 

žáci od V. do VIII. třídy přicházejí v pátek v 16.00 

hod. 

 

 

 

 

 

 K síle patří trpělivost. V netrpělivosti se zjevuje 

slabost. (Gerhart Hauptmann) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2. na Dušičky - bude pobožnost na 

hřbitově v 15.00 hod. Potom mše sv. 

v 16.30 hod. v kostele. 

Sbírka na misie 

Rozhovor 
   Mariánský měsíc říjen se blíží ke konci. Měli jsme, 

sestry a bratří, možnost obnovit ve své vlastní 

zbožnosti modlitbu svatého růžence. Dnes  Vám chci 

nabídnout krásný způsob modlitby, která přiblížuje a 

spojuje členy rodiny. Předávám přetlumočený 

z polštiny a lehce zkracený text z knížky 

P.Dr.Herberta Madingera, jejiž originální titul zní: 

Der Rozenkranz der Kraft- Síla růžence 
 


