
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe  

a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými  

a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti 

zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná 

Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, 

komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na 

sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný 

srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho 

netlačí a mé břemeno netíží.“      (Mat 11, 25-30)    

 

 

K zamyšlení 

   Není snadné uvěřit v Boží vítězství, když zakoušíme 

prohry a vidíme vítězit mocné tohoto světa. Zvláštní ovšem 

je, že právě těmito cestami „slabosti v očích světa“ 

postupuje Bůh směrem k vítězství svého království. Bůh 

nás povolal uvěřit, že Boží logika je jiná než naše a jeho 

moc není krátká na prohry obyčejných lidí. Jestliže tedy 

vnímáme, jak jsme sami krátcí na vítězství, zve nás Ježíš, 

abychom přišli k Bohu a nechali zvítězit jeho. Snad lze 

připomenout úvahu, která poukazuje na jho užívané tehdy 

v Izraeli. Bylo to příčné břevno napojené na oj, které se 

upevnilo tak, aby ho dobytek měl pod krkem. Takový 

trámek fungoval jen tehdy, když vůz netáhlo jedno zvíře, 

ale dvě. Pak dostává Ježíšův výrok o „jeho jhu“ novou 

symboliku. Nemáme nést své obtíže sami. To je 

nezvladatelné, ale neseme je spolu s ním!  (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Pane, vyučoval jsi srdce svého věřícího lidu světlem 

svého svatého Ducha, kterého jsi mu poslal.  

Sešli ho i nám, abychom přišli k pravému pochopení 

tvé vykupující pravdy. Navštiv nás svou láskou  

a dobrotivostí. Osvěcuj naši mysl víc a více světlem 

svého věčného evangelia. Vtiskni do našich srdcí lásku 

k pravdě. Dej, ať rosteme v pravdivé zbožnosti; naplňuj 

a syť nás vším dobrým a při tom všem nás zachovej 

svým milosrdenstvím při sobě, našem Pánu. 

 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Tam, kde se vytrácí Bůh, člověk nezíská na velikosti. 

Právě naopak: Přichází o svou božskou důstojnost. 

Nakonec je ponížen na pouhý výsledek evoluce, a jako 

takový může být používán a zneužíván. Přesně to 

potvrdila zkušenost dnešní doby. (Benedikt XVI) 

 Vlastní bohoslužbou křesťanů je láska. (Joseph 

Ratzinger) 

 Modlitba a bohoslužebné úkony nejsou náhradou za 

křesťanské angažování se ve světě. (F. J. Schirse) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory - ve středu 9.7.2014 od 18.30 

hod. Naším hostem bude paní Vlasta Klekerová 

redaktorka radia Proglas. Srdečně zveme. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 6.7.2014 
 

 
 

„Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“ 

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: 

 

VÁCLAV Č. 27 (2014) 

(100. číslo našeho Týdeníku) 
6.7.2014  

14. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

9. července nezávazná pam. sv. 

Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů 

mučedníků 

   Při konání misijních děl v Číně, v průběhu let, mnoho 

lidi položilo život za víru v Krista. Dnes si vzpomínáme 

120 mučedníků. Někteří z nich jsou biskupové (např. 

Pietro Sans), kněží (Augustin Žao Rong,), seminaristé, 

řeholníci a laici. Všichni byli pronásledování. Ke sboru 

svatých je zapsal 1.10.2000 roku v Římě papež Jan 

Pavel II. 

Další památky: 

11. července – svátek. sv. Benedikta, opata, patrona 

Evropy 

13. července – 15. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 6.7.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče a sourozence 
                         v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Út – 8.7.2014 - za † Miladu Velechovskou 

St – 9.7.2014 – za šťastnou věčnost pro † P. Ladislava 

Kubíčka 

Čt – 10.7.2014 - za † rodiče Kartákovy a za dar zdraví 

Pá – 11.7.2014 - za rodiče z obou stran a obrácení sestry  

a jejích drahých 

So – 12.7.2014 (ve Velemíně) za požehnání pro Berunku  

a Dominika 

Ne - 13.6.2014 – v 9.00 hod.  
                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

   Na bolest je možné nadávat, nebo ji lze vidět z jiného 

úhlu pohledu. Co když naopak ukazuje na to, že se o mě 

Bůh eminentně zajímá? Co když mě Kristus Pán, stejně 

jako kdysi Šimona, nutí ke spolupráci, aby mě mohl 

zachránit? Odmítnu? Svatý Jan od Kříže chápe bolest jako 

očišťování duše do doby, než se zbaví vin, hříchů  

a nedokonalostí. Jedné trpící ženě píše: „Važte si toho, Pán 

Bůh touží po Vašem očištění, abyste mohla přejít rovnou 

do Boží náruče.“ Jindy o čase bolesti jinému člověku říká: 

„Toto není čas rozmluvy s Bohem, ale je to čas položit do 

prachu svá ústa. Nezapomeň, že i v nejhlubších temnotách 

jsi pod patřením Boží lásky.“ Bolest přirovnává ke dřevu, 

které se v ohni proměňuje ve světlo a v teplo. Ví, že těžší 

než bolest tělesná je bolest duchovní. Mluví o „noci 

smyslů“, po níž následuje šťastné období. Někoho ale Bůh 

nechá projít ještě těžší „nocí ducha“. Obojí je zkouškou 

pravosti víry. O lacinou víru Bůh nestojí.  
                                                       (Ladislav Kubíček) 

 

 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 7. 

7/ TRAPIČ 

   Takovýto "bůh" si libuje v lidském utrpení stylem "čím 

hůř, tím líp". Kdo se má dobře, měl by mít pomalu pocit 

viny a honem si nějaké trápení vyrobit. Boží vůle se hledá 

v takovémto pojetí snadno - je to vždy ta horší možnost, 

vždy to pochmurnější, těžší, nepříjemnější... 

Věřící člověk s takovouto představou Boha působí 

tísnivým a útrpným dojmem, i když se může vykázat 

radikálností a náročnými asketickými výkony. Ve své 

askezi vidí prostředek k získávání zásluh a uznání u Boha, 

potvrzení své hodnoty, proto ji tolik vyhledává. 
 

   Ale: Utrpení není samo o sobě dobré, 

i když se křesťanovi utrpení nevyhne a někdy skutečně 

napomáhá k růstu a očišťování, neznamená to, že je 
kvalitou samo o sobě. Bůh nám neslíbil, že ze světa 

odstraní veškeré trápení, ale slíbil nám sílu a pokoj, aby nás 

nezdrtilo. A již Starý zákon nás ujišťuje, že "z rozmaru 

lidské syny nepokoří ani nezarmoutí" (Pl 3,25-33).  

V evangeliích vidíme, že Ježíš nemoci nerozdával, ale 

uzdravoval. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

28. pokračování 

   28. Pravý Bůh je Bůh věrný, Ten, který plní svoje sliby  

a dává chápat svůj plán v čase. Skrze zkušenost proroků, 

v bolesti exilu a v naději na definitivní návrat do svatého 
města, vytušil Izrael, že tato Boží pravda přesahuje jeho 

vlastní dějiny a zahrnuje dějiny celého světa, počínaje 
stvořením. 

   Máme dnes k dispozici neuvěřitelné množství poznatků  

o světě a toto množství dál rychle roste. Ale z vlastního 

života, života bližních i z dějin můžeme ve světle víry 

získávat poznatek  nejdůležitější - poznaní věrnosti Boží. 

Ta se klene nad celým světem a nad celými dějinami. 

 

 

K reflexi: 

 Je přesvědčení o Boží věrnosti i mým 

přesvědčením, nebo jsem k němu ještě nedospěl? 

 Kterým Božím slibům konkrétně věřím? 

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) 

 

99. Co se stalo při poslední večeři? 

V předvečer smrti Ježíš umyl učedníkům nohy; ustanovil 

eucharistii a ustanovil kněžství nové smlouvy. 

Ježíš projevil svou lásku do krajnosti trojím způsobem. 

Když učedníkům umyl nohy a ukázal jim, že je mezi nimi 

jako ten, který slouží. Když nad dary chleba a vína pronesl 

slova: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává…“, a tím 

z této večeře učinil památku svého spásného utrpení, 

eucharistii. Když své apoštoly vyzval: „To čiňte na mou 

památku“, a tak je ustanovil kněžími nové smlouvy. 
 


