
STALO SE:… 
    

Adorace Nejsvětější svátosti 
 

“A hle, já jsem s vámi po všechny dny,  

až do konce světa.” 
 

 

 
 

 

   Druhá adorace Nejsvětější svátosti v našem 

kostele proběhla v sobotu 18.8.2012 od 20.00 hod. 

Tak výjimečně můžeme prožít setkání se 

Spasitelem. On je na oltáři my před ním. On nás 

zve a během mše svaté a také během adorace 

tentýž Ježíš, který se před dvěma tisíci let narodil 

v Betlémě, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, je 

opravdově, skutečně, tělesně a duchovně přítomen 

s námi v Nejsvětější svátosti. V tichu chce nás 

posilnit, ukázat směr, chce pomoct, možná 

napomenout. Myslíš si: Proč půjdu? On čeká na 

nás. My potřebujeme jeho. Potřebujeme Boha, 

jako suchá země vody. Kdy klečíme nebo sedíme 

v lavici, jsme před jeho očima, můžeme mu ukázat 

opravdu všechno, co je v našem srdci, v našem 

životě. On dokáže udělat to, co my neumíme! 

 

MODLITBA NEMOCNÝCH 

Večerní modlitba 
 

Dřív, nežli k spánku ulehnu, k Bohu své srdce 

pozvednu: Bud` věčně chválen, veleben, za vše, 

co dals mi tento den! A jestli v čem jsem 

pochybil, prosím Tě, bys mi odpustil. Pak 

spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mne stát. 

Maria, Boží Rodičko, ó, chraň mne, chraň mne, 

Matičko! A Ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, 

Dobro nejvyšší, v Tvé rány sebe ukrývám, pak 

št`astně, klidně usínám. Amen. 
   

 

 

Myšlenky pro život 

 

 Nikdy nezačínej přestávat. Nikdy nepřestávej 

začínat. 

 Život každého člověka je pohádkou napsanou 

Bohem. (Hans Christian Andersen) 

 Láska všechno přijímá a dává. Měla by být 

něčím stejně obyčejným jako život a dychání.  

(bl. Matka Tereza z Kalkaty) 

 Opravdová velikost, je umění sklonit se nad 

druhým člověkem. (sv. Urszula Ledóchowska) 
 

 

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. 5.9.2012 v 18.30 

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

Odpověď k žalmu - neděle  26.8.2012 
 

 

 

 

„Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.” 
 

VÁCLAV Č.2(2012) 

26.8.2012 - 21.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:   

Lukavec          Út. - 15.00 
  



 

Některé památky v týdnu 
 

29.srpna- památka Umučení sv. Jana Křtitele 
 

Atributy: beránek, kříž, kožešina, křest, 

nápis Ecce agnus Dei, řeka, sekera 
 

ŽIVOTOPIS 

Byl synem Zachariáše a Alžběty a stal se "hlasem 

volajícím na poušti." Vyzýval k pokání a byl 

ohlašovatelem Mesiáše. 

Jeho narození je každoročně oslavováno 

liturgickou slavností 24.6. a narození pro nebe 

závaznou památkou v dnešní den. O jeho 

mučednické smrti píší tři evangelisté, Matouš, 

Marek a Lukáš i židovský dějepisec Josef 

Flávius. Herodes Antipas dal Jana uvěznit kvůli 

výtkám vůči Herodovu nemravnému životu a 

jeho cizoložná manželka Herodiada pak dosáhla 

toho, že ve vězení dal Janovi setnout hlavu. 
 

Další památky: 
 

27.srpna- památka sv. Moniky,   

28.srpna- památka sv. Augustina, biskupa  

a učitele církve,  

2.září- 22. neděle v mezidobí 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv. v tomto týdnu: 
 

Ne. 26.8.2012 v 9.00 hod.– Za + Miladu 

Hudákovou, která zemřela v sobotu 18.8.2012. 

Út. 28.8.2012 – 

St. 29.8.2012 - Za obrácení sestry a jejích dětí  

a vnuků. 

Čt. 30.8.2012 – dantis (na ůmysl dárce). 

Pá. 31.8.2012 – dantis (na ůmysl dárce). 

So. 1.9.2012 – Za + rodiče z oboji strany. 

Ne. 2.9.2012 v 9.00 hod.– Za + rodiče,  

+ sourozence a příbuzné. 

Probouzení 
 

   „Často se snažím podívat na sebe z obrovské 

vzdálenosti, někde od Pluta, a všechny moje 

starosti a touhy se mi tím relativizují, a skoro 

všechno, až na lásku, je směšné. Kdybych neudělal 

v životě nic, než se snažil probudit ze spánku 

všedních starostí sebe i své blízké, umíral bych 

s pocitem, že to stálo za to. Kde jsme se to, Pane 

Bože, ocitli, proč jsme k čemu nás tu kdo stvořil? 

A smrt – jaká to zvláštnost nad zvláštnost. Jak je 

podivné, když všichni tvorové v den, kdy je jim 

určeno, odejdou dveřmi do jiného světa a nechají 

tu jen schránku těla. Kam jdou? Ale především – 

jak to, že nad tím nepřemýšlíme? Jak to, že noviny 

píšou o tom, že poslanec používal neprávem 

služební telefon k soukromým hovorům nebo, že 

Penny Market koupil Delvitu? Proč nad touto 

nejdůležitější otázkou televize mlčí nebo se 

odpovídá úsměvem nebo přihlouplým vtipem? 

 Probudili jsme se.  Zkoumáme svá těla, pomalu se 

učíme rozumět našim tělům, biochemickým 

reakcím uvnitř buňky, jak pracují orgány a jak 

spolu zástupy armád buněk komunikují. My  

o ničem z toho nevíme. I zde bych měl každou 

vteřinu života žasnout nad nepochopitelností svého 

fungujícího těla, pokaždé když se ráno probudím, 

pokaždé když se večer propadám do nevědomí 

spánku, pokaždé když jím, když se nadechnu, 

když cítím údery svého srdce, se mají chvíle 

proměnit ve vděk a meditaci o zázračnosti mého 

těla.“ 

Z knihy Marka Váchy: „Probouzení“ 
 

 
 

 

Pozvání 
 

   V úterý 4. září 2012 mše sv. bude sloužena za 

žáky všech stupňů škol a za jejich učitele. 

Požehnáme při ní školní tašky, učebnice  

a pomůcky.  

 

   Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, 

přízeň, květinové a finanční dary a za úklid 

kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

2. Proč nás Bůh stvořil ? 

   Bůh nás stvořil ze svobodné a nezištné lásky. 

Když člověk miluje, jeho srdce přetéká. Touží se  

o svou radost rozdělit s druhými. Tuto touhu 

zdědil po svém Stvořiteli. Ačkoliv Bůh je 

tajemství, můžeme o něm přemýšlet po lidsku   

a prohlásit: Stvořil nás z „přemíry“ své lásky. 

Chtěl se s námi podělit o svou nesmírnou radost, 

kterou jsme my sami – stvoření jeho lásky. 
 


