
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho 

shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď  

a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim 

mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat.  

A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli 

ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde 

neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela  

v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže 

uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do 

trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou 

půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná 

šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“  
                                                                         (Mt 13,1-9) 

 

K zamyšlení 

   Do našeho života vstupuje řada faktorů, které mohou naši 

víru podkopávat. Jde o zklamání, neúspěch nebo bolest, 

kterou jsme sami zakusili či spolu snášeli s někým 

blízkým. Jinou otázkou je pochybnost, jak je možné, že 

někteří lidé evangelium nepřijali. Odpovědi na podobné 

otázky se nedávají snadno a mohou mít také více řešení. 
Hraje zde roli lhostejnost, povrchnost až například 

působení Zlého. Ale všechny tyto skutečnosti nás nesmí 

odradit od víry v Boha, který pro nás připravil místo ve své 

blízkosti. Proto se máme znovu a znovu obracet nejen ke 

svému vlastnímu rozumu a věci pečlivě promýšlet, ale 

především k Bohu. Bez Božího požehnání žádná „sadba“, 

ať na poli či v našem srdci, nemůže vzejít. (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Bože, jenž nemáš začátku ani konce 

a skrze Krista všecko jsi stvořil a vše zachováváš 

a panuješ nade všemi bytostmi, ty jsi ustanovil den  

pro díla světla, 

a noc pro odpočinek naší slabosti. 

Tvůj jest den a tvá je noc, ty jsi připravil světlo i slunce. 

Přijmi tedy milostivě nyní předobrý Bože, toto naše 

díkůvzdání. 

Ty jsi nás provázel tímto dnem až k soumraku. 

Ochraňuj nás skrze Krista, popřej nám pokojný večer  

a bezhříšnou noc, 

uděl nám život věčný skrze Ježíše Krista, 

skrze něhož ti buď sláva, čest a klanění  

v Duchu svatém na věky.  

Amen. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Ani dva křesťané se nemodlí stejně – tak jako ani dva 

lidé stejně nemilují. (Raoul Voillaume) 

 Úspěch není jméno Boha. (Martin Buber) 

 Dnešní lidé hledají cestu k Bohu přes své já, přes 

meditativní ponoření. Tím jsou blízcí Augustinovi, 

který říká: Bůh je nám blíže než my sobě sami. (Hugo 

M. Enomiya) 

 Víra v Boha překrývá všechny kulturní zvyklosti  

a veškerou čistě lidskou logiku. (J.T. Mendonca) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 19.7. od 20.00 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 13.7.2014 
 

 
 

„Semeno padlo na dobrou půdu  

a přineslo užitek.“ 

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 15.7.2014 od 15.00 hod 

VÁCLAV Č. 28 (2014) 

13.7.2014  

15. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

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

biskupa a mučedníka 
 

   Podle starých legend přišel do Říma z Antiochie už se 

svatým Petrem, ale předpokládá se i možnost pozdějšího 

příchodu. V Classe u Ravenny byl horlivým biskupem  

v době, kdy vládou uznávaná a podporovaná byla jen 

modloslužebná náboženství. Za získávání pohanů pro 

Krista byl stíhán a mučen. Skrze modlitbu pro spojení  

s Kristem také zázračně uzdravoval. Ve službě Kristu  

a jeho stádu nedbal výhružek ani utrpení. Když byl 

vyvezen lodí do vyhnanství a zase se do Ravenny vrátil, 

byl ubit. Zemřel 23. července po sedmidenní agonii. 

Přesný rok úmrtí se nedochoval. Pohřben byl věřícími  

v Classe. Nad hrobem byl v VI. století k jeho poctě 

vystavěn chrám a po vyzvednutí ostatků papež Řehoř I. 

r. 595 potvrdil jeho zařazení mezi svaté. 

Další památky: 

14. července – nez. pam. bl. Hroznaty, mučedníka, také 

sv. Kamila de Lellis, kněze 

15. července – pam. sv. Bonaventury, biskupa a učitele 

církve 

16. července – nez. pam. Panny Marie Karmelské 

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

kněží 

20. července – 16. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 13.7.2014 – v 9.00 hod.  
           v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Marii Lupínkovou 

Út – 15.7.2014 - za radost věčnou pro † Eduarda Krečmera 

a jeho manželku Boženku 

St – 16.7.2014 – za radost věčnou pro † Boženku 

Hrbkovou a jejího manžela Eduarda 

Pá – 18.7.2014 - za † Józefę Nykiel, Annę i Józefa Marek  

Ne - 20.7.2014 – v 9.00 hod. za  
                           v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Vztah důvěry 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Víra je Božím darem. Víra není něco, co si můžeme 

naplánovat, co si můžeme zaplatit. Víme, jak jsme k víře 

přišli? Stejně jako jsme přišli k věrnému příteli. Začíná to 

nenápadně. Denně se setkáváme s řadou lidí, ale ne ze 

všech setkání vznikají přátelství. K tomu je třeba společný 

životní příběh. A my máme společný životní příběh 

s Bohem. A je to jako s každým příběhem. Začíná to 

rozhodnutím, že to s tím druhým zkusíme. A tento vztah 

důvěry může klíčit, může se prohlubovat, zrát, ale může 

také vadnout a mizet, protože každý hluboký vztah je třeba 

pěstovat. My přece věříme příteli, neříkáme, že věříme 

jeho dopisu. A měli bychom mít odvahu vyznat, že věříme 

v Boha, ne ve věty. Jakmile začneme věřit ve věty, nikoli 

v živého Boha, sedíme na špatné větvi. Věty jsou pouze 

ukazatelé, symbolické výrazy skutečnosti, kterou nemohou 

nikdy vyčerpat. Myslím, že stupeň naší duchovní 

zkušenosti, svobody a věrnosti odpovídá stupni 

snášenlivosti a vzájemného pochopení, přestože máme 

rozdílné názory. Duch, který oživuje, by nikdy neměl být 

zabíjen literou. To je ten Duch, který vane v koncilních 

dokumentech, v ekumenismu, v dialogu 

s mimokřesťanskými náboženstvími.  

 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 8. 

8/ "COSI", "NĚCO" NAD NÁMI, JAKÁSI 

"VESMÍRNÁ VYŠŠÍ INTELIGENCE" 

   Podle tohoto pojetí je Bůh jen vysoká inteligence vysoko 

nad námi, vyšší moc, vesmírná všepronikající energie. Ale 

ne živá bytost, s níž je možné žít ve vztahu. Člověk 

vyznávající tuto karikaturu sice rozumem uznává, že Bůh 

může existovat, nevstupuje s ním však do vztahu, 

nekomunikuje s ním. Bůh se tak snadno stává věcí mezi 

jinými věcmi... Tento bůh samozřejmě nezná cit a soucit, 

ani se mnou, ani se světem. 

   Ale: Bůh je osoba a partner Bůh vstupuje do lidských 

dějin a jedná v nich. Ne jako neurčitá božská síla, ale jako 

osoba a partner pro člověka. Bůh člověka oslovuje, dává se 

mu poznat, zve ho, aby s ním vstoupil do hlubokého 

osobního vztahu. Křesťanská víra pak není jen uznáním 

Boží existence či pravd nauky o Bohu, ale navázáním  

a prohlubováním tohoto vztahu s Bohem. Je to život  

s Bohem. A na vztahu s ním lze postavit svůj život. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

29. pokračování 

   29.a Právě proto, že se poznání víry váže ke smlouvě 

věrného Boha, jenž navazuje vztah lásky s člověkem  

a obrací se k němu Slovem, je Biblí prezentováno jako 
slyšení a pojí se ke sluchu. Svatý Pavel užil formulaci, 

která se stala klasickou: fides ex auditu – víra je ze 

slyšení“ (Řím 10,17). 

   Slyšení Božího slova možná nepovažujeme za vzácnost. 

Ale je to nejdůležitější slovo, které doléhá k našim uším. 

Svatý Konstantin - Cyril říká ve svém Proglasu - 

Předzpěvu: „Slyšte nyní svým rozumem, slyšte všichni lidé 

slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí 

lidské duše, slovo, jež sílí lidský rozum, slovo to, jež vede 

k poznání Boha.“ 

K reflexi: 

 Mám o Božím slovu také tak vysoké mínění? 

 Jakou roli hraje Boží slovo v mém životě víry? 

Hraje vůbec nějakou? 

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) 

 

100. Trpěl Ježíš na Olivové hoře v noci před svou smrtí 

skutečně smrtelnou úzkostí? 

   Ježíš byl pravý člověk, proto na Olivové hoře prožíval 

skutečně smrtelnou úzkost tak jako každý člověk. Ježíš 

musel bojovat o vnitřní přijetí Otcovy vůle týmiž lidskými 

silami jako každý z nás, aby dokázal položit svůj život za 

život světa. Ve své nejtěžší hodině, opuštěn celým světem 

a dokonce i svými přáteli, svedl Ježíš vítězný zápas a řekl 

„ano“. „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout  

a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle“ (Mt 26,42). 
 


