
Z dnešního evangelia:  

   Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, 

otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: 

„Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden  

z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě 

pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On 

jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, 

že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen 

od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit  

a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce 

jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe 

svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život 

zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, 

zachrání si ho.“ (Lk 9, 18-24)  

 

   Ve světle odpovědí učedníků na položenou jim otázku 

ukazuje se, že lidé vnímají Ježíše pozitivně. Vidí v nim 

jednoho z Božích poslanců, který žije surovým a 

obyčejným životem, nebojí se mluvit pravdu, vykonává 

díla ve jménu božím. Však z těch odpovědí vychází, že 

nevidí v Ježíšovi tu absolutní novost, kterou on přináší. 

Stejnou otázku slyší i učedníci, kteří jsou nejblíž Ježíše. 

Podle odpovědí Petra se zdá, že učedníci, ve jménu kterých 

mluvil, správně chápou Ježíšovu totožnost. Rychle se ale 

objeví, tak doopravdy vidí v něm politického velitele, který 

má vrátit nádheru izraelského království. Toho se současně 

očekávalo po Kristovi (Pomazanému). Ježíš tedy přikazuje 

učedíkům mlčení, aby je připravil na správné chápání jeho 

poslání. Ježíš potom objasňuje samotním učedníkům, 

jakým způsobem se z Boží vůle ukáže jeho božská 

důstojnost. Jeho slova nenechávají jim iluzi, že Ježíš 

převezme moc a rozptýlí izrealovy nepřátele. Předpověď 

umučení předává Ježíš pouze apoštolům, když ale hovoří, 

že je potřeba jít za ním říká to všem. Následování Ježíše 

není jadna jediná volba Ježíše. Tu volbu pro Krista potřeba 

nutně potvrzovat a obnovovat, protože život člověka se 

neustále vyvíjí. 

(Pramen: komentář k textu evangelia) 

Modlitba 
 

   Já volám, ty neodpovídáš, Bože. Pláču, ty mě 

neutěšuješ. Já jsem v pochybnostech, ty mi nepomáháš. 

Důvěřuji v tebe, ty mě nevyslýcháš. Proč mlčíš? Jednou 

promluvíš, odpovíš mi na otázky, na veškeré volání. Ve 

svůj čas. V mlčení mě obklopuje tvé slitování. Kde 

nevidím žádnou naději, daruješ mi sebe. Děkuji ti – i za 

tvé mlčení, Pane. 

 
(bude obrázek) 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Kořenem zla je nedostatek poznání. (Sokrates) 

 Víra bez naděje je slepá a bez lásky mrtvá. Naděje bez 

víry je prázdná a bez lásky její vytrvalost neobstojí 

v životních zkouškách trpělivosti, neboť jen pevná 

láska „všechno vydrží“. (T. Halík) 

 Že ti Bůh slíbil odpuštění, jestliže se zítra obrátíš, 

z toho se raduj. Ale zítřejší den ti přislíben není. 

(Augustin) 
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Aktivity v týdnu: 

 Příprava na biřmování – Po 24.6.2013 v 18.30 hod. 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 23.6.2013 
 

 

 
 

 

„Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.“ 

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:  

Lovosice 24.6.2013 – v 17.30 hod.  

Velemín 29.6.2013 – zrušena  

VÁCLAVČ.24(2013) 

23.6.2013  

12. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

24. června – slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 
 
   Oslavujeme jeho příchod na svět. Janovo narození 

otevřelo jeho otci Zachariášovi ústa, která on měl 

zavřená pro nedostatek víry při zprávě, že bude mít ve 

stářísyna. Narodil se půl roku před Ježíšem. Církev si 

denně v modlitbách breviáře připomíná Zachariášův 

chvalozpěv při Janově obřízce. O Janově dětství a mládí 

je v evangeliu dál pouze uvedeno: "Chlapec rostl a sílil 

na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před 

Izrael.“ (Lk 1,80) Jan odešel již v dětském věku na 

poušť, kde později připravoval lid na Mesiáše 

nekompromisním požadavkem: "Čiňte pokání". Byl na 

břehu Jordánu hlasem, který ukázal na Krista slovy: 

"Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa". Za 

nezištnou věrnost svému poslání položil život. 

 

Další památky: 

27. června – nezávazná pam. sv. Cyrila 

Alexandrijského, biskupa 

28. června – pam. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

29. června – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

30. června – 13. neděle v mezidobí  

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 23.6.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče Josefa a Pavlínu  

a za Boží milost pro živé členy rodiny 

                           v Sulejovicích v 15.00 Za tatínka Milana 

Po 24.6.2013 – Na dobrý úmysl 

Ne 30.6.2013 – v 9.00 hod.  

                          v Sulejovicích v 10.30  

 
 

Pouť na Klimentek 
 

   K 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 

Moravu pořádá lovosická farnost dne 6.7.2013 pouť ke sv. 

Klimentku u Brozan nad Ohří, kde se bude konat v 11.30 

hod. mše svatá. 

   Pro ty, kteří chtějí absolvovat cestu pěšky, je sraz 

v Lovosicích u kostela v 7.00 hod ráno. S ostatními, kteří 

pojedou autem nebo na kole, bude sraz u kostela 

v Brozanech nad Ohří v 10.00 hod. Těšíme se na společnou 

pouť. 
 

(bude obrázek) 

 
 

 

Falešné šidítko 
 

Ukážeš – li na jiného prstem své ruky, ukazují v tu 

chvíli tvé tři prsty na tebe. (Přísloví) 
 

   „Evo, za to můžeš ty,“ řekl Adam v ráji své ženě a ukázal 

na ni obviňujícím prstem. „To není moje vina, to udělal 

on,“ řekla na to Eva a ukázala svým ukazováčkem do 

křoví, kde se plazil had. A protože had žádné prsty nemá, 

neměl na koho ukázat. I když je o něm známo, že je to 

ošklivý žalobník. Pokud jsou v něčem geny silné a my 

něco ošklivého dědíme, je to určitě celými dějinami lidstva 

táhnoucí se posunek nataženého ukazováku a svalování 

viny na druhého. 

   Těžko neseme obvinění ze špatného skutku, zvláště 

tehdy, když nám ho připomene někdo jiný a vysloví ho 

pěkně nahlas. Už nám snad ani tolik nevadí, když nám naši 

vinu připomíná vlastní svědomí, které je přece jen možné 

nějak uchlácholit, znecitlivět – dá se s ním domluvit. A 

pokud se vzpírá a nechce se nechat porazit, namluví se mu, 

že za všechno může stejně někdo jiný. 

   Kolik manželů si konejší své svědomí a ospravedlňuje 

třeba svoji nevěru tím, že hledá nedokonalosti na svém 

životním partnerovi. Vždyť manželka má také chyby. Zase 

pokazila v naděli oběd, nechovala se při poslední návštěvě 

právě společensky, řekla mojí mamince víc, než měla, už 

dávno nedbá na svůj zevnějšek, vůbec mě nechápe… 

Vždyť já mám přece vedle takového člověka na svoji 

nevěru plné právo. Nikdo mne nemůže odsuzovat. A když 

nikdo, tak ani moje svědomí. 

   Kolik křesťanů, kteří žijí mimo církev, svádí svoji 

lhostejnost k duchovnímu životu na to, že po nich nikdo 

nemůže chtít, aby patřili mezi ty pokrytce a falešníky, kteří 

jen co vyjdou z kostela, hned dělají nepravosti. Ať je 

svědomí dokonce potěšeno, že se v tak špatné společnosti 

nezkazí. 

   Jak to, že nás ale podobné výmluvy zpravidla 

šťastnějšími neudělají a že v nich nenajdeme radost? 

K radosti lidské duše patří čisté svědomí. Stojí to člověka 

hodně práce, času a mudrování, aby pro klid svědomí našel 

nějaké falešné šidítko – určitě více, než dojít k poctivému 

uznání vlastních chyb. Ať tedy nejsme jak onen pokrytec 

z evangelia, který viděl třísku v oku druhého, ale trám ve 

vlastním oku nespatřil.       (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) 

 

44. Kdo stvořil svět? 
   Sám Bůh, který je mimo čas a prostor, stvořil svět 

z ničeho a povolal všechny věci k bytí. Všechno, co je, 

závisí na Bohu a trvá ve svém bytí jen díky tomu, že si 

Bůh přeje, aby to bylo. 

   Stvoření světa je do určité míry „společným dílem“ 

Nejsvětější Trojice. Otec je Stvořitel, Všemohoucí. Syn 

je Smysl a Srdce světa: „Všechno je stvořeno skrze něho 

a pro něho“. K čemu je svět dobrý, si uvědomíme až 

tehdy, když poznáme Krista a pochopíme, že svět 

směřuje k určitému cíli: k pravdě, dobrotě a kráse Pána. 

Duch svatý všechno udržuje a spojuje; je to on, „kdo 

dává život“. 

 
 


