
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské 

království je podobné člověku, který nasel na svém poli 

dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, 

rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení 

vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu 

přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak jsi 

nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal 

plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal nepřítel.’  

A služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ On 

však řekl: ‘Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním 

vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní –  

a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho 

do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé 

stodoly.’“      (Mt 13,24-30) 

K zamyšlení 

   Představa mocného Boha, který násilím, „blesky  

a hromy“ napravuje hříšného nevěřícího člověka, se  

v dějinách křesťanství znovu a znovu opakuje. Je to naše 

lidská touha snadno a rychle všechno napravit. Výsledkem 

takovéhoto postoje k Bohu a životu bývá probouzení 

strachu u posluchačů, a to především u těch, kteří vlastně 

žijí dobře. Avšak Bůh v Písmu preferuje jiné cesty, 

složitější, postavené na dobrovolném rozhodnutí člověka, 

který poznal přemíru lásky Boží. Mnohem častěji se proto 

setkáváme jak na stránkách Starého, tak Nového zákona  

s Božím jednáním, které hledá cestu k záchraně člověka.  

S jistou nadsázkou lze říci, že Kniha moudrosti, z níž jsme 

četli první čtení, vznikla jako poslední text Starého zákona 

a je shrnutím této části Bible a současně výchozím bodem 

pro evangelium. A právě tento text vykresluje milujícího 

Boha, který více než lidskou slabost vnímá hodnotu života.  
                                                                 (Pramen: vira.cz) 

Pozvání 

   V kontextu současných událostí na Ukrajině i na jiných 

místech světa, zejména na Blízkém východě, se v pátek 

budeme modlit za mír. Sejdeme se v 17.00 hod.  

v lovosickém kostele svatého Václava. Od 17.30 hod. bude 

následovat mše svatá. 

Modlitba 
 

Vyslyš, Bože, prosby naše i všeho lidu svého a odpusť 

nám naše úmyslné i neúmyslné hříchy. 

Přijmi naše večerní modlitby a vylej na své dědictví 

hojnost svého milosrdenství a svých slitování. 

Opevni nás hradbou svatých andělů, vyzbroj nás 

zbraněmi spravedlnosti, 

upevni nás svou pravdou a zbav nás všech 

nepřátelských útoků a nástrah. 

Dopřej nám, abychom dnešní večer a nastávající noc 

a všechny dny svého života 

strávili dokonale, svatě, pokojně, bezhříšně, příkladně  

a bezpečně, 

na přímluvu svaté Bohorodičky a všech, v nichž se tobě 

zalíbilo. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý 

úmysl se před Bohem neztratí. 

 Cestování nemusí být útěk, ale spíš účinný lék – jak na 

nemoc provinčního myšlení, tak i na „provinční“ 

starosti. 

 Člověk, který neztratil touhu učit se novým věcem, 

zůstane dlouho mladým duchem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme všechny na svatojakubskou poutní mši 

svatou do Radostic v neděli 27.7.2014  

od 15.00 hod u kapličky. 

Aktivity v týdnu: 

 Křesťanské rozhovory – St 23.7.2014 od 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 20.7.2014 
 

 
 

„Tys, Pane, dobrý a shovívavý.“ 

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. (27.7. zrušena) 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změna: Lovosice Út 22.7.2014 v 7.30 hod. 

VÁCLAV Č. 29 (2014) 

20.7.2014  

16. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

23. července – svátek sv. Brigity 

Švédské, řeholnice, patronky Evropy 
 

   Narodila se v červnu 1303 na zámku Finsta u Uppsaly 

ve Švédsku. Pocházela z královského rodu a mívala 

nadpřirozená vidění. Ve 14ti letech byla provdána  

a měla osm dětí. Vstoupila do III. řádu sv. Františka a po 

manželově smrti žila odříkavým životem. Založila 

řeholní řád za účelem uctívání zmučeného Krista. Svými 

ctnostmi byla všem příkladem. Papež Jan Pavel II. ji 

1.10. 1999 prohlásil za patronku Evropy a zdůvodnil to 

slovy: "Svým hlubokým procítěním tajemství Krista  

a Církve se zapojila v mimořádně kritickém okamžiku 

dějin Církve do budování jejího společenství. Z Brigity 

vyzařuje prorocká síla. S jistou otevřeností hovoří ke 

knížatům a papežům. V zájmu mravní obrody 

křesťanstva a duchovenstva nešetří přísnými 

napomenutími." 

Další památky: 

21. července – nez. pam., sv. Vavřince z Brindisi, kněze 

a učitele církve 

22. července –  pam. sv. Marie Magdalény 

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

poustevníka  

25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola 

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

Marie 

27. července – 17. neděle v mezidobí, nez. pam.  

sv. Gorazda a druhů 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 20.7.2014 – v 9.00 hod. za farníky  
                           v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Ne - 27.7.2014 – v 9.00 hod.  
                            v Sulejovicích v 10.30 hod. (zrušena) 

 

Otroctví 
I po pádu totalitních režimů 

(Ladislav Kubíček) 
 

   Jak je možné, že člověk na vrcholu „vývoje“ nedokázal 

zabránit nástupů totalitních režimů? Věda a technika 

zanedbala hodnoty ducha a člověk se stal otrokem Tím 

jsme se dostali nejméně o 2000 let zpátky. To není vývoj, 

to je úpadek. Pádem totalitních režimů otroctví neskončilo. 

Konrád Lorenz, nositel Nobelovy ceny, upozorňuje na osm 

smrtelných hříchů lidstva. Řadí k nim i nekritickou 

poddajnost vědě a politice. Co bylo strachu z přelidnění 

planety, a najednou se to láme  v opak. Nejcivilizovanější 

národy v důsledku sobectví a mravního úpadku vymírají. 

Člověk přestává myslet na národ, na svět, na vlastní děti. 

Kde je láska k bližnímu? To materialismus nevyřeší. Mezi 

lidmi panuje stále větší agresivita, nikdo se neučí zapřít 

sám sebe – to by byl přece středověk. Jsme svědky 

rozchodu s tradicí – láska k rodičům, k učitelům, 

k osobnostem národa se už nenosí. Lorenz radí přehodnotit 

životní hodnoty. A my víme, kdo je Cesta, Pravda, Život. 

 
Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

30. pokračování 

   29.b Poznání pojící se ke slovu je vždycky osobním 

poznáním, jež rozpoznává hlas, svobodně se mu otevírá  

a v poslušnosti jej následuje. 

   V Písmu nemluví jen evangelista nebo jiný autor biblické 

knihy. Ve slovech pisatele ke mně mluví Bůh. Proto mám 

rozpoznat hlas tohoto mne oslovujícího živého Boha  

a odlišit ho od všech jiných hlasů. A ještě víc: Tato slova 

jsou prostorem osobního setkání s živým Bohem. Jejich 

slyšení je tedy jedinečnou šancí, není to jen opakování více 

čí méně známých příběhů. 

K reflexi: 

 Když jsme v prosbě Bohem vyslyšeni, nejspíš 

poděkujeme. Děkuji ale také za dar Božího slova? 

Vidím v něm opravdu dar? 

 Uvědomuji si, co ve mně tento hlas Boží v Božím 

slovu působí? 

 křty 

   V kostele sv. Václava v Lovosicích byla v sobotu 

17.5.2014 pokřtěna Soňa Goliašová a v neděli 13.7.2014 

Denisa Markéta Karičková. Blahopřejeme rodičům  

a příbuzným. Těšíme se spolu s nimi. 

   V neděli 8.6.2014 byl pokřtěn pan Aleš Šindela. 

Blahopřejeme toho rozhodnutí. 

   Všem pokřtěným a jejim rodinám přejeme hodně Božího 

požehnání, prohlubování víry a radosti. 

Křest je výjimečná událost. 

„Ve křtu se stáváme údy Kristova těla, sestrami  

a bratry svého Spasitele a Božími dětmi. Jsme vysvobozeni 

ze hříchu, vyrváni z moci smrti a od tohoto okamžiku 

předurčeni k životu v radosti vykoupených” (Youcat č. 200). 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Pán Bůh zaplať! 

Přejeme Všem hostům krásnou a pokojnou dovolenou  

a dětem a studentům hezký zbytek prázdnin. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

101. Proč nás Ježíš musel zachránit právě smrtí na kříži? 

   Kříž, na kterém byl nevinný Ježíš strašlivým způsobem 

popraven, je místem vrcholného ponížení a opuštěnosti. 

Kristus, náš Spasitel, si vyvolil kříž, aby na sebe vzal vinu 

světa a aby na sobě vytrpěl utrpení světa. Tak svou 

dokonalou láskou přivedl svět zpátky k Bohu. 

   Bůh nám nemohl projevit svou lásku přesvědčivěji, než 

že se v osobě Syna dal přibít na kříž. Kříž byl v antice tím 

nejpotupnějším a nejukrutnějším popravčím nástrojem. 

Římští občané nesměli být odsouzeni k trestu ukřižováním, 

ať se provinili jakkoliv závažným zločinem. Bůh tak 

vstoupil do nejpropastnějšího utrpení lidstva. Od té doby 

už nikdo nemůže říci: „Bůh neví, jak trpím.“ 


