
Z dnešního evangelia:  21.7.2013  

   Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu 

nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se 

jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám  

a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. 

Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě 

má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať 

mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si 

starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno 

je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo 

nevezme.“  (Lk 10, 38-42)  

 

 

Z dnešního evangelia:  28.7.2013  

   Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když 

přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás 

modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: 

„Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď 

království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den.  

A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme 

každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás  

v pokušení.“ Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele  

a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč mi tři 

chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na 

cestách, a nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu 

zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny  

a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti 

to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, 

že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá 

mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste,  

a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. 

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo 

tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho 

syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo 
když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, 

třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím 

spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ 

(Lk 11, 1-13)  

 

Modlitba 
 
   Chtěl bych s tebou mluvit, slyš mě. Hledám tě, neboť 

jsi mi řekl: Až budeš bezradný a budeš potřebovat 

pomoc, přijď ke mně. Hledám tě, neboť jsem smutný. 

Nezanechávej mne samotného. Dej, ať neběžím do 

prázdnoty. I když snad nejsi se mnou spokojen, 

neodvracej se ode mne. Tak často jsi mi pomohl. Nenech 

mne bez pomoci ani dnes. Vezmi můj život do svých 

rukou, ukaž mi cestu, neopouštěj mne. (podle žalmu 27) 

 

  

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, musíme přestat 

žít bohatě navenek a chudě uvnitř, ale začít žít bohatě 

uvnitř a chudě navenek. (M. Kašparů) 

 Dnešní stav světa – celý život je chorý. Kdybych byl 

lékařem a dostal otázku: co radíš? Odpověděl bych: 

Vytvářej ticho. Přiváděj lidi k mlčení. Jinak se nedá 

zaslechnout Boží slovo. (S. Kierkegaard) 

 Dobrota našeho Pána se projevuje v tom, že nám často 
nedává, co chceme, aby se nám dostalo toho, co 

bychom měli chtít. (Augustin) 

 Církev se nazývá viditelná, protože se skládá z lidí, 

neviditelná, protože ve svém životě a ve své síle 

spočívá na neviditelných darech a silách, které 

přicházejí od Boha. (J. H. Newman)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 21.7.2013 
 

„Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém 

stánku?“ 

 

28.7.2013 

„Když jsem volal volal, Hospodine, 

vyslyšels mě.“ 

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:  

Lovosice – 24.7.2013 v 8.00 hod. 

Lovosice – 25.7.2013 v 8. 00 hod. 

Velemín – 27.7.2013 zrušena 

Sulejovice – 28.7.2013 v 15.00 hod. 

Lukavec – 30.7.2013 v 15.00 hod. 

Lovosice – 1.8.2013 v 8.00 hod. 

VÁCLAVČ.28-29(2013) 

21-28.7.2013  

16-17. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

25. července – svátek sv. Jakuba, 

apoštola 
 

   Byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho 

manželky Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se 

svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do 

apoštolského sboru. S ním byli se syny M. Kleofášové 

natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším 

zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými bratry. 

   S Petrem byli Jakub Větší a Jan zváni Ježíšem  

k významným intimním událostem. Ať šlo o vzkříšení 

dcery Jairovy, o událost Proměnění na hoře Tábor nebo 

povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, 

kde se pak z úzkosti potil krví. Šlo o důležitá svědectví 

Kristova božství i lidství. Jakub nakonec jako první  

z apoštolů podstoupil mučednickou smrt. 

 

Další památky: 

22. července –  pam. sv. Marie Magdalény 

23. července – svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, 

patronky Evropy  

24. července – nez. pam. sv. Šarbela Makhloufa, kněze, 

poustevníka  

26. července – pam. sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny 

Marie 

27. července – nez. pam. sv. Gorazda a druhů 

28. července – 17. neděle v mezidobí  

29. července – pam. sv. Marty 

30. července – nez. pam. sv. Jana Chryzologa, biskupa 

a učitele církve 

31. července – pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

1. srpna – pam. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa  

a učitele církve 

2. srpna – nez. pam. Eusebia z Vercelli, biskupa a také 

sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 

4. srpna – 18. neděle v mezidobí 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 21.7.2013 – v 9.00 hod. Za Boží požehnání pro malého 

Jírku 

                          v Sulejovicích v 10.30 Za † Libora 

Ne 28.7.2013 – v 9.00 hod.  

                          v Sulejovicích v 15.00 hod. 

 

Volba 
   Jsou v našich životech chvíle, kdy má vysoká erudice 

přednost před hlubokými city. Sebelaskavější laická duše 

nemůže přistoupit k operačnímu stolu a transplantovat 

orgány. V jiných případech je situace opačná. Novorozeně 

potřebuje více lásky své matky než její doktorát. 

Aktuálním problémem při rozhodování není jen „čeho 
více“, ale také „co kdy“. 

   Jinými slovy… Velké duše jsou občas potřebnější než 

velké mozky. Jeden svatý František z Assisi udělal pro 

lidstvo víc než deset profesorů dogmatiky. 

Tmáři 
   V minulosti se na bitevních polích válčilo jen ve dne. 

V noci se nebojovalo, protože nepřítel nebyl vidět a při 

špatné orientaci vojska by mohlo dojít i ke střelbě do 

vlastních řad. Od těch dob se slaví vítězné dny. Zásadní  

a pro každého člověka rozhodující bitva se ovšem odehrála 

v noci. V té jediné noci, kdy byla poražena smrt. 

   Jinými slovy… Svět bez Boha slaví řadu vítězných dnů. 

Křesťané jedinou vítěznou noc. Snad proto jsme nazýváni 

tmáři. 

Zvídavost 
  Stud je přirozenou lidskou vlastností. Stejně jako 

svědomí, i on musí být vychováván, aby byl zdravý. Stydět 

se za hodnoty, kterými bychom se měli chlubit, nebo se 

chlubit tím, za co bychom se měli stydět, je právě otázkou 

výchovy. Jediné, co bychom si měli ponechat z dětství  

a zač bychom se nikdy neměli stydět, je vlastnost klást si 

celý život otázky. 

   Jinými slovy… Ježíšova slova „Nebudete-li jako děti, 

nemůžete vejít do Božího království“. (Max Kašparů: 

Jinými slovy…)  

 

 

 

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) 

 

48. Proč Bůh stvořil svět? 
   „Svět byl stvořen k Boží slávě“ (1. Vatikánský koncil). 

Neexistuje žádný jiný důvod stvoření než láska. V ní se 

zjevuje Boží sláva a vznešenost. Chválit Boha proto 

neznamená jenom tleskat Stvořiteli. Člověk totiž není 

pouhým divákem stvořitelského díla. „Chválit“ Boha 

znamená vděčně přijmout vlastní bytí spolu s celým 

stvořením. 

 

49. Řídí Bůh svět a můj život? 

   Ano, avšak tajemným způsobem. Bůh vše vede 

cestami, které zná jen on, vstříc konečnému naplnění. 

Ani na okamžik mu nemůže vypadnout z rukou nic 

z toho, co stvořil. 

   V Božích rukou jsou jak velké události dějin, tak  

i drobné příhody našeho osobního života. Tím však není 

omezena naše svoboda, protože nejsme pouhými 

loutkami v Božím odvěkém plánu. V Bohu „žijeme, 

hýbáme se a jsme“. Bůh je ve všem, co nás potkává 

během našeho života, včetně bolestných událostí  

a zdánlivě nesmyslných náhod. Bůh hodlá psát rovně i na 

křivých řádcích našeho života. To, co nám bere a dává, 

čím nás posiluje a tříbí – to všechno je jeho řízením  

a znamením jeho vůle. 
 
 


