
Z dnešního evangelia:  

   Ježíš šel do města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho 

učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, 

právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka 

byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. Když ji 

Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil  

k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: 

„Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal 

mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila 

bázeň, velebili Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi 

námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“ Tato zpráva o něm se 

roznesla po celém Judsku i po celém okolí.     (Lk 7, 11-17) 

 

   Vzkříšení vykonané v Naim - městě v Galilei nedaleko 

Nazareta, popsané jenom evangelistou Lukášem, 

připravuje v jeho evangeliu půdu pro stvrzení, že Ježíš je 

očekávaným Mesiášem – dárcem věčného života (Lk 7,22 

a další). Čin Ježíše je znamením skutečné přítomností Boha 

uprostřed svého lidu a předpovědí milostí zmrtvýchvstání, 

která má být udělována všem věřícím. Evangelista 

zaznamenává, že Ježíš vidí, přistupuje, dotýká, mluví. 

Rozhodující je Ježíšovo slovo, pod vlivem kterého 

mládenec dostává nový život. Radost svědků této události 

můžeme vztáhnout na Kristovu církev, která žije nadějí na 

zmrtvýchvstání a Bohu za všechno děkuje. (Pramen: 

komentář k textu evangelia) 

Modlitba 
 

   Otče náš, Otče můj, že tě smím takto nazývat přesahuje 

mé chápání. Proti svému vlastnímu otci se často bráním, 

protože mi nerozumí. Ty mi rozumíš a staráš se o mě. 

Mohu za tebou přijít se všemi problémy, u tebe mohu 

hledat radu. U tebe nacházím odpuštění. Ty pro mne máš 

čas. Když se modlím, posloucháš mne. Dej, ať pochopím, 

že jsi můj otec. Dej, ať věřím, že jsi můj otec. Dej, ať 

věřím v důstojnost všech lidí, protože jsi otec všech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Když vám slovo Bůh nedává příliš smysl, přeložte si je 

a mluvte o hloubce ve svém životě, o původu svého 

bytí, o tom, co se vás bezpodmínečně týká, o tom, co 

bezvýhradně berete vážně. Když jste poznali, že Bůh 

znamená hloubku, víte o něm mnoho. Kdo ví  

o hloubce, ví o Bohu. (Paul Tillich) 

 Dnešní lidé hledají cestu k Bohu přes své já, přes 

meditativní ponoření. Tím jsou blízcí Augustinovi, 

který říká: Bůh je nám blíže než my sobě sami. (Hugo 

m Enomiya)  

 Láska je především naslouchání v mlčení. Milovat 

znamená uvažovat. (Antoine de Saint Exupéry) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Adorace Nejsv. svátosti – So 15.6.2013 ve 20.00 h. 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 9.6.2013 
 

 

 
 

 

 

„Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi 

mě vysvobodil.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá - 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.   

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny v příštím týdnu:  

Lukavec  11.5.2013 – v 15.00 hod. 

 

VÁCLAVČ.22(2013) 

9.6.2013  

10. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

11. června – památka sv. Barnabáše, 

apoštola 
   Do Jeruzaléma přišel, aby se učil Starému zákonu. 

Poznal tam i zákon Ježíše Krista a zařadil se mezi jeho 

učedníky. Svůj statek prodal a peníze dal apoštolům na 

rozdělení pro chudé věřící. Byl plný Ducha svatého  

a víry. Ujal se Pavla po jeho obrácení a uvedl jej  

k apoštolům. Evangelium kázal v Antiochii, odkud 

Pavla provázel na jeho 1. apoštolské cestě a s ním 

zakládal křesťanské obce. Účastnil se jeruzalémského 

sněmu kolem r. 50 a hovořil na něm hned po Petrovi.  

S Markem pak odešel na rodný ostrov Kypr, kde podle 

ústního podání byl r. 60 - 62 od židů kamenován a pak 

snad upálen. 

 

Další památky: 

13. června – pam. sv. Antonína z Padovy, kněze  

a učitele církve 

15. června – nezávazná pam. sv. Víta, mučedníka 

16. června – 11. neděle v mezidobí  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 9.6.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče 

                        v Sulejovicích v 10.30 Za farníky 

St 12.6.2013 - Za † z naších farností v roce 2010 

Ne 16.6.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                          v Sulejovicích v 10.30 –  
 

   Nebylo by asi dobré, kdybych si ráno sedl a začal 

vymýšlet, kterýpak velký skutek milosrdenství bych dnes 

mohl vykonat. Snad někoho zachránit z hořícího domu? 

Nebo tonoucího z řeky? Lepší asi bude vstát a vydat se 

vstříc malým skutkům milosrdenství, které se nám nabízejí 

téměř na každém kroku. Dovolím si pro inspiraci připojit 

malý seznam: 

říct dobré slovo 

opatrně zavírat dveře 

být za všechno vděčný (...) 

 

uznat to dobré, co udělal druhý... 

Přeji vám pěkný den! 

Z knihy Mons. Jiřího Mikuláška Kde by se vzalo to dobro? 

(zdroj: www.biskupstvi.cz/pro-tebe-skutky-milosrdenstvi) 

POVODEŇ 

   V kostele sv. Ludmily v Litoměřicích zřídila diecézní 

charita humanitární sklad pro obce postižené povodní. 

Můžete tam přinést materiální prostředky na pomoc lidem 

ze zaplavených obcí.  

    

Prosím tě, Pane, daruj mi humor a milost 

porozumět vtipu, ať mám radost ze života a radost 

umím druhým dát. (sv. T. More) 
 

   Pan farář se ptal dětí v hodině náboženství, kdo je to 

světec. Kromě dobrých i méně dobrých odpovědí zaslechl 

také, že světec je ten, kdo barevně září. Dítě vysvětlovalo, 

že v obci, kde bydlí babička, mají v kostelních oknech 

barevná sklíčka, vitráže, kde jsou vyobrazeny postavy 

světců. Když při nedělní bohoslužbě svítí do kostela 

sluníčko, prochází jeho světlo barevnými sklíčky a obrazy 

svatých září barvami. Tak si může svatého představit 

jenom dítě. Představa dospělých věřících už bývá 

prozaičtější, ale zároveň chudší a v určitém směru  

i zkreslenější. Světec podle jejich představ musí být 

bezdětný, protože rodičovské povinnosti jsou překážkou 

k plnému věnování se svatosti. Nejlépe by měl být 

svobodný, protože v manželství může dojít i na sex – a jak 

je známo, ten není pro kandidáta svatozáře zrovna to 

akorátní. Ale především a nade všechno by se měl chovat 

vážně. Doporučuje se až smrtelná vážnost, nebo ještě lépe: 

- měl by se chovat přímo smrtelně. Veselá mysl, dobrá 

nálada a smysl pro humor jsou vlastnosti dozajista 

pochybné a nevypočítatelné. 

 

   Osobně si myslím, že přesně takové představy naplňují 

nebe smíchem. Pokud se svatí něčemu smějí – a nemusí to 

být jen ti uvedení v kalendáři-, tak především našim 

pokřiveným představám o obsahu jejich svatosti. Život 

světců je skutečně barevný. Ono dítě mělo svým způsobem 

pravdu. U svatosti jde v zásadě o dvě věci: být křesťansky 

poctivý na místě, kam nás Bůh povolal, a žít své poslání 

radostně. Ať už jako vyznavač, panna nebo mučedník. 

Proto si myslím, že bez radosti to nejde ani po zemi, ani do 

nebe. 

 

   K radosti lidské duše patří smysl pro humor a veselé 

srdce. Svatý Pavel na ně apeluje v listu Filipským, když 

píše: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 

se!“                         (Max Kašparů: O radostech lidské duše) 

  
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

Pán Bůh zaplať! 
 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

42. Může být člověk zastáncem evoluční teorie,  

a přece věřit ve Stvořitele? 

   Ano. Víra je otevřená poznatkům a hypotézám 

přírodních věd. 

   Teologie nemá přírodovědeckou kompetenci; přírodní 

vědy zase nemají teologickou kompetenci. Přírodní vědy 

nemohou dogmaticky vyloučit, že ve stvoření probíhají 

cílené procesy; víra zase nemůže definovat, jak se tyto 

procesy v průběhu vývoje přírody konkrétně uskutečňují. 

Křesťan může přijmout evoluční teorii, pokud ovšem 

nepropadne mylnému přesvědčení evolucionismu, který 

se dívá na člověka jako na nahodilý výsledek 

biologických procesů. Evoluce předpokládá, že je tu 

něco, co má schopnosti se vyvíjet. O původu tohoto 

„něčeho“ však nic neříká. Rovněž otázky bytí, podstaty, 

důstojnosti, úkolu, smyslu a důvodu světa a člověka 

nelze vysvětlovat z biologického hlediska. Jak na jedné 

straně evolucionismus překračuje zdravé meze, tak činí 

kreacionismus na druhé straně. Kreacionisté vykládají 

naivním doslovným způsobem biblické údaje (např. jak 

je země stará či stvoření světa v šesti dnech). 
 


