
Z dnešního evangelia:  

   Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, 

pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly 

a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam 

připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl 

namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub  

a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, 

aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak 

šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu 

za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: 

„Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka 

nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za 

mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel 

pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví 

pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží 

království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi 

dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš 

mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh  

a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“   
(Lk 9, 51-62)  

 

   Uvedená scéna představuje (zvláště první věta) velký 

zlom ve vyprávění evangelia. Ježíš se vydává na poslední 

cestu do Jeruzaléma, kde zemře. V této perspektivě jako 

první téma nové situace autor zmíní následování Ježíše. 

   Proto se v prvním čtení zastavíme nad téměř tři tisíce let 

starým příběhem o povolání k Bohem danému úkolu. 

   Druhé čtení nahlédne následování či povolání z jiné 

perspektivy: Co to znamená svoboda? V tomto týdnu si 

připomínáme výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a 

Metoděje, Kristových následovníků, kteří se vydali hlásat 

evangelium do neznáma. Z jejich díla žijeme dodnes. 

   (Pramen: vira.cz/Nedelni-liturgie/13-nedele-v-mezidobi-

cyklus-C-1.html) 

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) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 30.6.2013 
 

 

 
 

 

„Ty jsi, Hospodine, mým dědičným 

podílem.“ 

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 2.7.2013 – v 15.00 hod. Poutní mše  

u příležitosti pam. sv. Prokopa, opata 

Lukavec 5.7.2013 – v 16.00 hod. Slavnost  sv. 

Cyrila a Metoděje 

Velemín 6.7.2013 – zrušena 

VÁCLAVČ.25(2013) 

30.6.2013  

13. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

5. července – slavnost sv. Cyrila, 

mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 

Evropy, hlavních patronů Moravy 
(tento text můžete nějak upravit-zkrátit) 

   V letošním roce si český i slovenský národ připomíná 

1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké a 

sluncem zalité Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno, 

vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první 

slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. 

Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele 

a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. 

Díky nim se naučili číst a psát, díky nim mohli poprvé 

porozumět slovům při bohoslužbě a dospět tak k duchovní 

realizaci, díky nim se z našich předků stali vzdělaní a 

racionálně uvažující lidé. Je tedy více než zřejmé, že sv. 

Cyril a Metoděj se výrazně zapsali do českých dějin a my 

letos s velkou radostí nejen oslavíme kulaté výročí jejich 

příchodu na Velkou Moravu, ale také nasajeme 

prostřednictvím mnoha aktivit něco z jejich odkazu, 

abychom se jím mohli inspirovat a díky jejich aktuálnosti 

je také vnášet do života. 

        Jedná se o významnou mezinárodní událost a při této 

příležitosti se již nyní připravují nejrůznější projekty. Na 

národní úrovni budou uspořádány dvě mezinárodní 

konference v Praze a na Velehradě. "První z nich se zaměří 

na státně-politický význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. 

století, druhá na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. 

století," uvedl Jaroslav Šebek z Historického ústavu 

Akademie věd ČR. 

        Jedním z hlavních koordinátorů cyrilometodějských 

oslav je Zlínský kraj, který také akce spojené s tímto 

důležitým výročím z velké části financuje. Stejně jako pro 

Jihomoravský kraj jsou tyto oslavy vůbec nejvýznamnější 

událostí letošního roku. Důležitost cyrilometodějské misie 

je vyjádřena také aktivitami v samotném hlavním městě 

Praze. 

        Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny 

v květnu 2012 v Římě. V České republice začaly oslavy v 

den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na 

Velehradě a pokračují pravoslavným Setkáním kultur v 

Mikulčicích 24. - 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí na 

Velehradě ve dnech 4. - 5. července 2013 v rámci státního 

svátku ČR již tradičním národním projektem Dny lidí 

dobré vůle. 

        Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k 

cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který 

má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice při 

připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i 

evropské historie. Slovanský areál v Mikulčicích i 

Velehrad jsou obě tradiční místa spojená s 

Cyrilometodějskou misií v naší zemi. Bohoslužbu v 

Mikulčicích povede přímý nástupce konstantinopolského 

patriarchy Fotia, který věrozvěsty na Velkou Moravu 

vyslal, patriarcha konstantinopolský, Nového Říma a 

ekumenický patriarcha Bartoloměj. 

        V rámci oslav nás zkrátka čeká velké množství 

projektů – výstavy, konference, přednášky, semináře, 

koncerty, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy 

pro děti a mládež, vydání zajímavých publikací, soutěže a 

řada dalšího. Jedinečným projektem je také příprava 

celovečerního filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové 

Slovanů“, který zmapuje život a dílo slovanských 

věrozvěstů. Premiéra bude na podzim roku 2013. 

        Cílem oslav je vybudování obecného povědomí o 

Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti 

kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. "Oslavy 

nemohou být chápány jako čistě církevní, protože 

věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Oslavy 

nemohou být ani pouze české nebo moravské, protože 

cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny 

slovanských národů," dodal k projektu prof. Petr Piťha. 

(pramen: velehrad.eu/cz/1150-vyroci-c-m/) 

Další památky: 

3. července – svátek sv. Tomáše, apoštola 

4. července – pam. sv. Prokopa, opata 

6. července – nez. pam. sv. Marie Gorettiové, panny  

a mučednice 

7. července – 14. neděle v mezidobí  

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 30.6.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                          v Sulejovicích v 10.30  

Ne 7.7.2013 – v 9.00 hod.  

                        v Sulejovicích v 10.30 Za †  Marii 

Lupínkovou 

 
 

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. 
 

 
 

 

 
       (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“. 

 
 


