
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš přišel do kraje Césareje Filipovy, zeptal se 

svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ 

Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za 

Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za 

koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi 

Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: 

„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti 

nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: 

Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev  

a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od 

nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na 

nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“  
                                              (Mat 16, 13-19)    

 

 

   Církev je společenství těch, kdo přijali Krista jako svého 

Pána. Část členů církve je ještě na cestě do království. Jiní 

nás předešli a jsou již u Boha. Ale naše spojení se neztrácí. 

Oni se za nás přimlouvají a jejich modlitby jsou velmi 

cenné. A také jejich příklad je povzbuzení, abychom i my 

putovali s odvahou. Na jejich životech je patrné, jak Bůh 

jedná v životě lidí, jak zachraňuje a vede.  (Pramen: vira.cz) 

 

Modlitba za oběti 1. světové války 
 

Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl  

tvůj pokoj, 

a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši  

lidskou zlobu. 

Proto tě s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, 

kteří položili životy v bojích 1. světové války. 

Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim 

svůj věčný mír. 

Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku 

války jak na těle, tak na duchu. 

Zahlaď tyto bolestné rány. 

Prosíme tě za smíření zla, které se tímto hrozivým 

konfliktem zrodilo. Odpusť našim předkům a pomoz 

nám usilovat o skutečný mír. 

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. 
 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Člověk by měl svůj kříž nést, a ne jen trpně vléct, měl 

by jej uchopit jako poklad, nikoliv jako břemeno. 

Vždyť už jen pouhým křížem se můžeme připodobnit 

Kristu. (Francois Fénelon) 

 Žít znamená měnit se. Být dokonalý znamená projít 

mnoha a častými změnami. (John Henry Newman) 

 Celý život je věčně nový začátek. (Hugo von 

Hofmannstahl) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 Příští Křesťanské rozhovory budou ve středu 9.7.2014 

od 18.30 hod. Naším hostem bude paní Vlasta 

Klekerová redaktorka radia Proglas. Srdečně zveme. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 29.6.2014 
 

 
 

„Pán mě vysvobodil ze všech mých obav." 

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: Lukavec – 1.7.2014 – v 15.00 hod. 

Velemín – 5.7.2014 od 9.30 hod. 

Lukavec – 5.7.2014 – Poutní mše sv. v 11.00 h. 

 

VÁCLAV Č. 26 (2014) 

29.6.2014  

Slavnost sv. Petra  

a Pavla 



 

Některé památky v týdnu 
 

4. července pam. sv. Prokopa, opata 

   Pocházel z české zemanské rodiny. Stal se 

benediktýnem a dostal povolení k poustevničení. Usadil 

se v sázavských lesích, kde kolem jeho jeskyně vznikla 

poustevnická osada. Kníže Oldřich si jej zvolil za rádce 

a svým majetkem mu přispěl v r.1032 k založení 

kláštera. Prokop v něm udržoval slovanskou liturgii. 

Jako opat řídil své mnichy pravidlem pokory a zásadou: 

"Modli se a pracuj!" jeho úsilím bylo: "Vše pro Boha!" 

Byl vlídný a štědrý a úspěšně bojoval proti zlu  

a ďáblovým pokušením. Sv. Prokop je patronem našeho 

kostela v Lukavci, kde v sobotu budeme mít poutní mši 

svatou. 

Další památky: 

30. června – nezávazná pam. sv. prvomučedníků 

římských 

3. července – svátek sv. Tomáše, apoštola 

5. července – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, 

biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 

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

a mučednice 

6. července – 14. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 29.6.2014 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 
              v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Ladislava Špačka 

Út – 1.7.2014 - poděkování za velký dar vzorné a obětavé 

maminky 6 dětí - Šárky 

Čt – 3.7.2014 - za šťastnou věčnost pro našeho bývalého 

faráře † P. Milana Bezděka  

Pá – 4.7.2014 - za † Pavla Šnajdra a celý rod. 

Ne - 6.7.2014 – v 9.00 hod.  

           v Sulejovicích v 10.30 hod. za Jarušku a její rodinu 

 

Rozdílné pohledy na svět 
 

   Před několika lety natáčel český režisér v Orlických 

horách dokumentární film, jak žijí staré, osamělé ženy. 

Babičky vyprávěly o svém životě, prožívaném často 

v osamění, daleko od dětí usazených ve městech. 

   Film byl pozoruhodným dokumentem, jak rozdílný je to 

život. Ne rozdíl v sociálních podmínkách, ten rozdíl byl 

jinde – ve způsobu života v těchto podmínkách. Některé 

měly stále pro co žít, měly stále co dělat. Vidíme je 

s náručí dříví, s pletením, s knížkou v ruce, usebrané klečet 

před svatostánkem, horlivě zpívat při mši, nebo s růžencem 

ve světnici, s úsměvem moudrého stáří na zápraží domku. 

Ale jsou v tom filmu i jiné stařenky. Žijí ve stejných 

podmínkách, často v téže obci, ale plné nářku, plné 

výčitek. Ta přišla před léty o krávu, a nikdo ji nedal 

náhradu. Jiná naříká, že má dlouhou chvíli. A tak sedí  

u okna a užírá se závistí všem, kteří chodí okolo a jsou 

mladí a vesele se smějí. Kritizuje, závidí, naříká, to je celá 

náplň toho ubohého života. 
   Rozdílná náplň života se objevuje mezi lidmi už po 

několik tisíciletí. Stejně dnes jako za časů Mojžíšových, 

Pavlových, Kristových. A ve všech dobách je velkou 

tragédií, když člověk nenajde smysl života v každé situaci. 

   Izraelité na poušti věděli, že je Bůh vede do nové vlasti, 

předpokládali bychom, že se budou těšit, že tato naděje jim 

pomůže přenést se přes dočasné obtíže cesty. Ale oni 

reptají proti svým vůdcům i proti Bohu. 

   Neříká nám svědomí, že i my někdy vše měříme podle 

hrnců masa? 

   Nakonec v evangeliích mluví sám Ježíš: Hledáte mne, 

protože jste se najedli. Hledáte jídlo, ne mne. Ale já jsem 

chléb života, mne hledejte. Kdo najde mne, nebude 

hladovět, nebude žíznit. 

   Kdo poznal radost z Boží blízkosti, z živé a hluboké víry, 

tomu přestane být problémem, jestli má v peněžence víc 

nebo méně než soused. Umí žít šťastněji než ten, kdo má 

vše, ale nemá Boha. Od okolí příliš mnoho nečeká, proto 

jím není zklamán. Důvěřuje, že Bůh se o své věrné postará. 

 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 6. 

6/ DĚDA MRÁZ, SANTA KLAUS 

   V této karikatuře je Bůh dobráckým dědečkem, který má 

v popisu práce nosit dárky a vůbec pracovat pro blaho 

člověka a odstraňovat mu ze života veškeré těžkosti. Je to 

Bůh tolerantní, a hlavně - nenáročný. Chápe, že jsme slabí, 

hřích a zlo omlouvá, v podstatě mu nic nevadí, je dobrák... 

Člověku s tímto pohledem se stírá rozdíl mezi bílou  

a černou. Vůči Bohu neprožívá ani strach, ani lásku. 

 

   Ale: Bůh nám nemůže pomoci, nemůže nás zachránit 

(spasit) bez naší vůle a bez naší spolupráce. 

Bůh je nesmírně dobrý a milosrdný. Právě proto nás chce 

vytrhnout z otroctví zla a hříchu, ze začarovaného kruhu 

vlastního sobectví, který by nás zlikvidoval. Bůh nenávidí 

hřích, ale hříšníka miluje. Nabízí nám svou pomoc a cestu 

k sobě. Pro tuto cestu se ale musíme rozhodnout a vydat se 

po ní! 

Pozvání na Klimentek u Doksan 

   V sobotu 5.7.2014 od 10.30 hod. se koná poutní mše sv. 

na „Klimentku“. Účast na mši sv. můžete spojit s krásným 

rodiným výletem.  

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

98. Přál si Bůh smrt vlastního Syna? 

   Ježíšova násilná smrt nebyla plodem jen tragických 

vnějších okolností. Ježíš byl „vydán, jak to Bůh předem 

rozhodl a předpověděl“. Nebeský Otec „s tím, který byl bez 

hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem“, 

abychom my, děti hříchu a smrti, měli život. Velikost 

oběti, jakou Bůh Otec požadoval od svého Syna, 

odpovídala velikosti Synovy oddanosti: „Co mám říci? 

Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té 

hodině jsem přišel“. Na obou stranách je to láska, která se 

osvědčuje v krajní situaci kříže. 

   Aby nás Bůh zachránil ze smrti, vylil „lék nesmrtelnosti“ 

na náš svět smrti – svého Syna Ježíše Krista. Otec a Syn 

byli v tomto poslání nerozlučnými spojenci, plnými ochoty 

a touhy přijmout na sebe z lásky k člověku i nejkrajnější 

situaci. Bůh se odhodlal k výměně, aby nás navždy 

zachránil. Chtěl nám darovat svůj věčný život, abychom se 

mohli těšit z jeho radosti, a byl ochoten vytrpět naše 

umírání, naše zoufalství, naši opuštěnost a naši smrt, aby 

měl s námi podíl úplně na všem. Aby nás miloval až 

k smrti a ještě i za ni. Ježíšova smrt je Otcovou vůlí, ale 

není Otcovým posledním slovem. Od okamžiku, kdy pro 

nás Ježíš umřel, můžeme vyměnit svou smrt za jeho život. 
 


