
Z dnešního evangelia:  

   Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, 

poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam 

chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků 

málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou 

žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste 

měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou 

nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed 

řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný 

pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.  

V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože 

dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do 

domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás 

tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné  

a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Když 

přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do 

jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se nám ve vašem 

městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však 

pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: 

Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ 

Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, 

dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ 

Odpověděl jim: „Viděl jsem sa-tana padnout jako blesk  

z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat 

všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci 

uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám 

podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména 

jsou zapsána v nebi.“  (Lk 10, 1-12. 17-20)  

 

   Bůh nás nejen zve, abychom mu naslouchali  

a doprovázeli ho. Následovat Krista znamená aktivní 

jednání.  Ježíš se vydal do Jeruzaléma a první téma, které 

při této cestě otevřel, bylo následování. Nyní své učedníky 

posílá a dává jim zakusit, že je neopouští při naplňování 

poslání. Ale také jim pomáhá neztratit z očí to 

nejpodstatnější – vlastní spásu.     (Pramen: vira.cz/Nedelni-

liturgie/14-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-1.html 

   Dnešní text, jehož první část jsme slyšeli také  

o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, je předpovědí 

universálního misjiního úkolu církve mezi všemi národy 

světa. 

Modlitba 
 

Svatý Václave, kníže náš, 

věrný zástupce náš, 

k tobě Čechové voláme, 

pomoci žádáme. 
 

Ó dědici české země, 

vzpomeň na své plémě, 

v těžkých bídách postavené, 

ze všech stran soužené. 
 

Svatý Václave, nám milý, 

vůdce náš spanilý, 

zažeň naše nepřátelé, 

k naší zhoubě smělé. 
 

Svatý náš orodovníku, 

Boží milovníku, 

oroduj za svou milou vlast, 

odvrať všelikou strast. 
 

Jediné máme doufání 

v tvé orodování, 

lid, jejž jsi chránil na zemi, 

chraň teď, když jsi v nebi. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 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) 

 Nikoli nářek na špatné časy, na neschopné nebo 

prohnané lidi, na tajemné síly v pozadí všeho, ale 

tvůrčí, nikdy nekončící zápas především o vnitřní 

proměnu sebe sama. Jen tudy vede cesta 

k proměňování světa kolem nás. Přitom nás nesmí 

deprimovat, že se nám to daří tak obtížně. (Václav 

Vaško) 

 Křesťan ve světě si nemusí vymýšlet žádná asketická 

cvičení. Konkrétní život mu je přináší v nesčetných 

podobách a leckdy v množství, které lze ztěží 

zvládnout. (Alfons Auer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 7.7.2013 
 

 

 
 

 

 

„Jásejte Bohu, všechny země!“ 

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: Změny nejsou 

 

VÁCLAVČ.26(2013) 

7.7.2013  

14. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

11. července – svátek sv. Benedikta  

z Nursie, opata, patronů Evropy 
   Narodil se kolem roku 480 v Nursii v umbrijských 

horách ve střední Itálii jako dvojče. S ním se narodila 

sestra Scholastika, rovněž pozdější světice, jejíž 

památka se slaví 10.2. Jejich matka Abundancia při 

porodu zemřela a otec Euprob, patřící k venkovské 

šlechtě, svěřil děti pěstounce. 

   Krátce studoval v Římě, měl v úctě Pannu Marii a s 

její pomocí si zachoval neporušené srdce. Opustil 

všechno a odešel do samoty. Lidem, kteří za ním šli, se 

stal příkladným učitelem. Nejdříve zřizoval malé 

kláštery a později vystavěl rozsáhlý klášter 

montekassinský. Stal se zakladatelem západního 

řeholního hnutí a přispěl k zachování klasické kultury. 

Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka 

připomíná znak kříže, zvedající se nad pluhem. V duchu 

jeho pravidel byla i modlitba prací a práce modlitbou. 

   Papež Pius XII. jej nazval "otcem Evropy" a papež 

Pavel VI. ho slavnostně vyhlásil za patrona Evropy 

24.10.1964. Titul potvrdil i bl. Jan Pavel II., který 

vyhlásil další spolupatrony. 

   Není bez zajímavosti, že z řádu benediktinů vzešlo do 

osmnáctého století 42 papežů, 200 kardinálů, téměř 

6000 arcibiskupů a biskupů. Velké množství světců  

i významní učenci a spisovatelé. 
 

Další památky: 

9. července – nez. pam. sv. Augustina Žao Ronga, 

kněze, a druhů, mučedníků 

13. července – nez. pam. sv. Jindřicha 

14. července – 15. neděle v mezidobí  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 7.7.2013 – v 9.00 hod.  

                        v Sulejovicích v 10.30 Za †  Marii 

Lupínkovou 

Út 9.7.2013 - Za † rodiče, sourozence a za ostatní příbuzné 

St 10.7.2013 – Za dar věčného života pro † P. Milana 

Bezděka a celý rod 

Pá 12.7.2013 - Za dar věčného života pro † Pavla Šnajdra  

a celý rod 

Ne 14.7.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                          v Sulejovicích v 10.30  
 

Dojem 
 

   Domnívat se, že koupí slovníku jsem se naučil cizí řeči  

a opatřením si atlasu jsem poznal svět, je stejně bláhové 

jako se domnívat, že svatbou v kostele si pojistím šťastné 

manželství nebo křtem vyroste z dítěte bez křesťanské 

výchovy slušný člověk. Takové uvažování je buď znakem 

pýchy, nebo rozumové omezenosti. Konec konců pýcha  

a hloupost byly vždy siamskými dvojčaty. 

    

   Jinými slovy… Účastí na bohoslužbách se nestáváme 

lepšími než ti, kteří na ně nechodí, ale skrze plody 

bohoslužeb se máme stávat lepšími než jsme.                  
                                             (Max Kašparů. Jinými slovy…) 
 

 
 

 

 

„Modlitba“ Otčenáš člověka  

se „stoupající životní úrovní“ 
 

  Otče můj, starej se o mě, aby se mi dobře dařilo, ale 

zůstaň na nebesích a nevměšuj se do mých záležitostí. 

Posvěť se jméno tvé, ať je známé, vážené, oblíbené a ctěné 

– zvláště u těch, na kterých mi záleží. Přijď království mé, 

můj úspěch, ať se rozšíří můj vliv, ani pro tebe přece není 

nic důležitějšího než já. Buď vůle má, abych dosáhl toho, 

co mám v úmyslu, potom snad občas udělám i to, co chceš 

ty. Jako v nebi tak i na zemi jsi mrtvý a bezvýznamný. Můj 

chleba je jistější v mé peněžence. V důležitých věcech se 

spoléhám sám na sebe. Víš přece, že člověk nemůže být živ 

jen chlebem, a já přece chci žít jako ostatní, kteří si mohou 

všechno dovolit. Odpuštění nepotřebuji, jsem slušný 

člověk, nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl, nikomu 

jsem neublížil. A neuveď mne do neštěstí, a když sesíláš 

katastrofy, tak jen těm druhým. Ale zbav mne zloby mých 

nepřátel. Neboť mé je království i moc a nejsem jen tak 

někdo. 
 

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) 

 

46. Proč kniha Genesis líčí stvoření jako dílo šesti 

dnů“? 

   Obraz pracovního týdne, který je korunován dnem 

odpočinku, vyjadřuje, jak dobře, krásně a moudře je 

uspořádáno stvoření. 

   Ze symboliky „šestidenního díla stvoření“ lze vyvodit 

důležité principy: 1. Neexistuje nic, co by Stvořitel 

nepovolal k bytí; 2. Všechno, co existuje, je svým 

způsobem dobré; 3. Také to, co se pokazilo, má dobré 

jádro; 4. Stvořené bytosti a věci jsou na sebe vzájemně 

odkázány a jsou tu jedny pro druhé; 5. Stvoření ve svém 

řádu a harmonii odráží nekonečnou Boží dobrotu a 

krásu; 6. Ve stvoření existuje určitá hierarchie: člověk je 

nadřazen nad zvířaty, zvířata nad rostlinami a rostliny 

nad neživou hmotou; 7. Stvoření směřuje ke dni velké 

slavnosti, kdy Kristus přivede svět ke svému naplnění a 

Bůh bude všechno ve všem. 

 
 


