
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak 

tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to 

nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle  

a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se 

těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte 

toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se 

neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich 

nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou 

spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte 

větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně 

přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; 

ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým 

Otcem v nebi.“   (Mat 10, 26-33)    

 

 

   Je to opravdu podivuhodné. Sám Bůh posílá hlasatele 

evangelia, ale nevybaví je nejlepší technikou ani 

zaručeným úspěchem. Dokonce naopak jim předpovídá 

mnohé neúspěchy. Je však třeba porozumět základnímu 

pravidlu zvěstování evangelia. Spasitelem světa není žádný 

hlasatel, misionář ani apoštol. Záchrana světa je v rukou 

Božích a on vládne dějinám. Apoštol, který zapomněl na 

svoji vazbu na Boha, je ztracený. Hlásá sebe a hledá vlastní 

slávu. Pokud je při díle Bůh, pak i přes viditelný neúspěch 

není žádná misie prohraná. Nyní je na nás ptát se, jak se 

takové hlásání dělá, a připojit se!            (Pramen: vira.cz) 

 

 

 

 

   Drazí farníci,  

 

   mnohokrát děkuji těm, kteří jste přinesli květiny a také 

udělali výzdobu našeho kostela na slavnost Těla a Krve 

Páně. Jsem vděčný za úklid kostela. 

   Panu Stýblovi děkuji za varhanní doprovod.  
                                                                      

 Pán Bůh zaplať! 
(váš farář) 

Modlitba 
 

Nezasévej mne, smrti, do svého pole, 

dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zrnem. 

Nedávej mi, Pane, předstoupit před tvou tvář, dokud 

nejsem zralý. 

Od okamžiku k okamžiku mne pohánějí stovky větrů, 

chvíli se vznáším a hned zase jsem v propasti. 

Tu jsem pánem své duše a hned zase otrokem svého 

těla, jejího druha, 

tu jsem král, nesoucí diadém, hned zas ubohý žebrák. 

Jako když se kolo otočí, tak neustále se měním. 

Nikomu, jen tobě, Bože, vypravuji o své bídě. 

Vždyť jedině k tobě a k tvému milosrdenství  

směřuje má touha.  
(Ignác Antiochijský) 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Prázdniny jsou předzvěstí svobody dětí Božích, jejíž 

krásu si zatím ani neumíme představit. 

 Člověk potřebuje občas vystoupit z rutiny, aby si 

připomněl, že je stvořen pro nekonečné obzory. 

 Naše křesťanství dnes bude záležet ve dvou věcech: 
v modlitbě a v činech … Všechno myšlení, mluvení  

a organizování ve věcech křesťanství se musí nově 

zrodit z této modlitby a z těchto činů.  
(Dietrich Bonhoeffer) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 25.6.2014 od 18.30 hod. 

 
 

Odpověď k žalmu – neděle 22.6.2014 
 

 

„Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!" 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út, St – v 17.30 

Čt - 7.30 hod.  

Pá - 17.30 hod.  

  Ne - 9.00 hod.  

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny: nejsou 

 

VÁCLAV Č. 25 (2014) 

22.6.2014  

12. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

   Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 

Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo - 

termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku 

ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila ve středověku 

zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především 

díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), která po 

řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků  

v měsíci.      (pramen: pastorace.cz) 

 

   Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán 

úctou k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Oslavovat 

Kristovo Srdce, to znamená obracet se  

k nejintimnějšímu středu osoby Spasitele. A ten střed 

bible identifikuje právě s jeho Srdcem, sídlem lásky, 

která vykoupila svět.  

   Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné 

tajemství, které zná jen Bůh, čím vznešenější je Ježíšovo 

Srdce, v němž tepe život samého slova Božího! V něm, 

jak krásně naznačují litanie k Božskému Srdci, v nichž 

se zrcadlí Písma, jsou všechny poklady moudrosti  

a vědění a celá plnost božství.    (sv. Jan Pavel II.) 

Další památky: 

24. června – slavnost narození sv. Jana Křtitele 

28. června – pam. Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

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

apoštolů 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 22.6.2014 – v 9.00 hod.  
           v Sulejovicích v 10.30 hod. za Jarušku a její rodinu 

Ne - 29.6.2014 – v 9.00 hod. za farníky 
                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Kontakt s Duchem svatým vyžaduje čas 
 (Ladislav Kubíček) 

 

   Kdo má na každou otázku okamžitě odpověď, ten se jistě 

neporadil s Duchem svatým. Prozradí se zbrklými 

odpověďmi a stejně zbrklými reakcemi. Chceme-li léčit  

a vychovávat druhé, je třeba jít bez oklik pro radu rovnou 

k Duchu svatému. Je nutno si to cílevědomě nacvičit. 

Zvyknout si neodpovídat okamžitě, ale chviličku se 

odmlčet a aspoň střelnou modlitbou kontaktovat Ducha 

svatého a požádat ho v konkrétní situaci o konkrétní radu. 

Ideální příklad přístupu k Duchu svatému najdeme u Panny 

Marie. Byla Duchem svatým naplněna, byla jeho 

snoubenkou, uměla mlčet, uchovávala všechna slova ve 

svém srdci a rozjímala o nich. Proto se nikdy nemýlila. Je 

v mém životě aspoň něco, co se shoduje s jednáním 

Mariiným? 

 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 5. 

5/ BŮH POUZE PRO PŘÍPAD NOUZE 

   Člověk jej vyhledává jen jako "záchranku" v situacích, 

kdy selhávají lidské prostředky. V takovémto vztahu ale 

chybí důvěra. Místo ní nastupuje obchodní komunikace: 

"Jestli tato věc dopadne dobře, tak slibuji, že..."; "Když se 

budu měsíc modlit, očekávám, že..." A když takto Bůh 

nefunguje, když nereaguje podle našich představ  

a nepřistupuje na takovéto obchody, ztrácí člověk snadno 

zájem.  

    Ale: Bůh je přítel i Otec zároveň. Do našeho vztahu  

s Bohem patří i všechny naše strachy a problémy.  

V opravdovém vztahu jde však o daleko víc. Bůh 

naznačuje, že touží po vztahu "otec (matka)-dítě, přítel  

s přítelem", manželka-manžel. A dítě přece nevyhledává 

otce nebo matku, jen když mu dojde kapesné... 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

27. pokračování 

27. b Potřebuje-li láska pravdu, pak také pravda potřebuje 

lásku. Lásku a pravdu není možné oddělovat. Bez lásky se 
pravda stává pro konkrétní lidský život chladnou, neosobní 

a despotickou. Pravda, kterou hledáme a která nabízí smysl 
našim krokům, nás osvěcuje, když se nás dotýká láska. Kdo 

miluje, chápe, že láska je zkušenost pravdy a že otevírá 

naše oči, aby viděly nově celou realitu v jednotě  
s milovanou osobou. 

Tvrdé a nelítostné pochopení křesťanství, které okolo sebe 

šermuje pravdami a nezná lásku, je stejně „nekřesťanské“, 

jako křesťanství, které nerozlišuje, co je pravdou a co ne. 

Hledání pravdy a rozlišování pravdy od nepravd není vždy 

lehké, ale nelze je ze života víry vypustit. 

K reflexi: 

 Je můj život víry postupným hledáním Božích 

pravd, nebo mám za to, že už mám všechny 

pravdy osvojené? 

 Je snad v něčem mé křesťanství „pravdivé ale 

lásky prosté“? 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

97. Mohou Židé za Ježíšovu smrt? 
   Nikdo nesmí na „Židy“ svalovat kolektivní vinu za 

Ježíšovu smrt. Co však církev s jistotou vyznává, je 

spoluvina všech hříšníků na Ježíšově smrti. 

   Prorocký stařec Simeon předpověděl, že Ježíš bude 

„znamením, kterému se bude odporovat“. Židovské 

autority odmítly skutečně Ježíše, avšak mezi farizeji se 

našli i jeho tajní přívrženci, například Nikodém nebo Jozef 

z Arimatie. Na Ježíšově soudním procesu se podíleli různí 

římští i židovští představitelé a instituce (Kaifáš, Jidáš, 

velerada, Herodes, Poncius Pilát), jejichž individuální vinu 

zná jenom Bůh sám. Představa, že všichni tehdy či dnes 

žijící Židé nesou vinu na Ježíšově smrti, je zvrácená  

a biblicky neudržitelná. 
 


