
Z dnešního evangelia:  

   Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do 

úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal 

věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak 

tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým 

svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou 

svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: 

„Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se 

chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj 

bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval 

z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho  

o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. 

Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul 

se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, 

ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k 

němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil 

mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého 

soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého 

dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: 

‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se 

budu vracet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako 

bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: 

„Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: 

„Jdi a stejně jednej i ty!“   (Lk 10, 25-37)  

 

   Učedníci se vrátili ze své první misie a Ježíš velebí Otce, 
že odhalil tajemství záchrany maličkým. Nato přichází náš 

příběh. Otázka je stále stejná: Jak to udělat, abych byl 

zachráněn? Ježíš boří bariéry představ, neboť Samaritán je 

nejen pohan, ale i odpadlík v očích Izraelity. pramen: 
vira.cz/Nedelni-liturgie/15-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-

1.html 

Modlitba 
 

Základní prawdy víry 

 

Bůh je jeden.  

Bůh je nejvýš spravedlivý.  

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.  

Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži 

vykoupil a navěky spasil.  

Duše lidská je nesmrtelná.  

Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba. 

 

  

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Kdo by se neoddal obdivu k všemohoucímu Staviteli, 

pozoruje-li a rozvažuje-li nádherný řád stavby světa 

vedené božskou moudrostí! (Mikuláš Koperník) 

 Nevěřte tomu, že by nám Bůh chtěl zakazovat 

veškerou lásku ke světu. Nikoliv, máme svět milovat, 

protože všechno, čemu dal bytí, je hodno naší lásky. 

(Sv. Kateřina Sienská) 

 Učit se nevidět sebe je nutné, abychom viděli mnohé 

věci. (Fridrich Nitetzsche) 

 Boží slávou je živoucí člověk. Avšak životem člověka 

je hledět na Boha. (Sv. Irenej z Lyonu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 17.7.2013 v 18.30 hod. 

 Příprava na biřmování – Čt 18.7.2013 v 18.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – 20.7.2013 v 20.00 h. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 14.7.2013 
 

 

 
 

 

 

„Hledejte, ubožáci, Hospodina  

a pookřejte v srdci.“ 

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 – 16.7.2013 v 15.00 hod. 

Radostice – poutní mše sv. 20.7.2013 v 13.30 h. 

VÁCLAVČ.27(2013) 

14.7.2013  

15. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

15. července – pam sv. Bonaventury, 

biskupa a učitele církve 
 

   Pocházel z Toskánska od Viterby. Narodil se kolem 

roku 1218. Pravděpodobně v roce 1243 vstoupil do 

františkánského řádu Menších bratří. Studoval v Paříži, 

kde dosáhl doktorátu a stal se profesorem filosofie  

a teologie. Dovedl spojit františkánskou prostotu  

s učeností. V dokonalé shodě prožíval mystiku i vědu  

a v podobné jednotě žil rozumem i srdcem. K jeho 

zásadám patřilo, že služba bratřím nikoho neponižuje. 

Stal se nejvýznačnějším teologem středověku. Působil 

horlivě jako generální představený svého řádu. Napsal 

významné spisy. Současně s vysvěcením na biskupa  

a jmenováním kardinálem dostal za úkol přípravu 

lyonského sněmu. V době jeho konání v Lyonu zemřel. 

K jeho svatořečení došlo papežem Sixtem IV. 14.4. 

1482 a v roce 1588 byl papežem Sixtem V. vyhlášen za 

učitele církve. 

 

Další památky: 

16. července – nez. pam. Panny Marie Karmelské 

17. července – nez. pam. bl. Česlava a sv. Hyacinta, 

kněží 

20. července – nez. pam. sv. Apolináře, biskupa  

a mučedníka 

21. července – 16. neděle v mezidobí  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 14.7.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče Jana a Annu,  

† otce Jaroslava a za požehnání žijícím členům rodiny 

                          v Sulejovicích v 10.30 Za † Tadeáše 

St 17.7.2013 – Za obrácení blízkých příbuzných 

Pá 19.7.2013 – Za obrácení sestry a jejích nejbližších 

Ne 21.7.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                        v Sulejovicích v 10.30 Za Boží požehnání 

pro malého Jírku 

 

Poutní mše sv. v kapli sv. Jakuba v Radosticích  

se bude konat v sobotu 20.7.2013 od 13.30 hod. 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

O dobrém rozlišování 
  

Člověk by neměl spojovat, co Bůh rozloučil. (W. Pauli) 

   Výrok rakouského fyzika Wolfganga Pauliho parafrázuje 

biblický citát o tom, že člověk nemá rozlučovat, co Bůh 

spojil. Bůh ovšem nespojil jenom muže a ženu, ale spojil 

také člověka s přírodou, dítě s matkou, dar s odpovědností, 

talent s očekáváním. 

   Rušením všeho, co je záměrně Bohem spojeno, může 

člověku přinášet neskutečně falešné uspokojení, ale  

i skutečně velké problémy. Porušením rodinných svazků 

trpí děti, zničením národní tradice trpí budoucí generace, 

rušením přirozeného spojení člověka s přírodou nezíská 

lidstvo nakonec nic jiného, než zničení sebe sama. 

   Ve všem, co Bůh spojil, je přirozený zákon. V tom, co 

Bůh rozděluje, je také přirozený zákon. Rozděluje pyšné od 

pokorných, spravedlivé od hříšníků, zrno od plev. 

Přirozené rozdělování musí respektovat i člověk. Vždyť 

chléb upečený ze žita i plev nebo ryba pojídaná s kostmi 

jsou nestravitelné. 

   Pokud se člověk pokusí zrušit Bohem dané zákonitosti, 

neškodí Bohu, ale sobě. Představa, že rušením přirozených 
zákonů zničíme samotné zákony, je pošetilá. Vždyť 

skokem z mrakodrapu nezničíme zákon gravitace, ale sami 

sebe. 

   K radosti lidské duše patří poznání přirozeného zákona  

a vědomí, že popřením Boha nezruším jeho existenci, ale 

smysl vlastní existence. Bůh spojuje i rozděluje svým 

živým slovem. O něm píše svatý Pavel v listě Židům, že je 

živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká 

až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje 

touhy i myšlenky srdce. (Max Kašparů: O radostech lidské 

duše) 

 

 

Zpytování svědomí pro řidiče 
 

   Přikázání lásky: Byl jsem ohleduplný, zvláště ke starým, 

k dětem, k nemocným? Vidím v každém na ulici svého 

bližního, který zaslouží úctu, respekt a ohleduplnost, i když 

chybuje? 

Deset přikázání: 
1. Modlil jsem se cestou? Důvěřoval jsem Bohu více než 

v talismanu? 

2. Nadával  jsem druhým řidičům, kvůli špatné silnici,  

poruchám v dopravě? 

3. Používal jsem v neděli auto také k tomu, abych dojel na 

mši sv. ve společenství křesťanů, abych nalezl ticho  

a soustředění a tak slavil den Páně? 

4. Je pro mne auto překážkou rodinného společenství nebo 

nás úžeji spojuje? 

5. Provinil jsem se na životě bližních při dopravních 

nehodách? Byl jsem lehkomyslný, ctižádostivý, sobecký? 

Sedal jsem lehkomyslně za volant po požití alkoholu? 

6 a 9. Používal jsem auto, abych rušil pokoj druhých, 

ohrožoval lásku a manželství? 

7 a 10. Provinil jsem se poškozením vozidel druhých lidí?  

8. Byl jsem po nehodě čestný ve svém chování? Neujel 

jsem po nehodě? 

 

 

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) 

 

47. Proč Bůh sedmého dne odpočíval? 
   Boží odpočinutí od práce poukazuje na dovršení 

stvoření, které leží mimo jakoukoliv lidskou snahu. 

Jakkoliv je pracující člověk mladším partnerem svého 

Stvořitele, ani v nejmenším nedokáže spasit svět 

vlastním úsilím. Cílem stvoření jsou „nová nebesa  

a nová země“ prostřednictvím spásy, kterou dostáváme 

darem. Tak je i nedělní odpočinek – závdavek nebeského 

odpočinutí – nadřazen práci, která nás na něj připravuje. 
 
 


