
Pozvání 
 

   1. V úterý 4. září 2012 bude sloužena mše sv. 

za žáky všech stupňů škol a za jejich učitele. 

Požehnáme při ní školní tašky, učebnice  

a pomůcky.  

   2. Nadační fond Kalich Alexandra Vondry 

pořádá charitativní koncert skupiny Hradišťan. 

Koncert se koná ve středu 5. září 2012 od 18.00 

hod. na Dómském náměstí v Litoměřicích. 

Vstupné 190,-  Kč. Celý výtěžek ze vstupného 

bude věnován na provoz Hospice sv. Štěpana. 

   3. Sobota 15.září 2012. Biskupství litoměřické, 

Rakouské kulturní fórum v Praze, Modlitební liga 

císaře Karla I. - zemská pobočka v ČR, Spolky 

vojenské historie-srdečně zvou ke slavnostnímu 

vzpomínkovému setkání na téma Zdeněk 

Kašpar Kaplíř ze Sulevic- český obránce Vídně.  

Milešov pod Milešovkou 

sobota 15. září 2012 

Program: 

13.30 Setkání delegací 

u kostela sv. Antonína Paduánského 

14.00 Slavná Mše svatá 

celebruje generální vikář litoměřické diecéze 

P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR 

zpěvem provází KrisKrosKvintet 

15.00 Pocta Zdeňku Kašparu Kaplíři ze Sulevic 

květy na hrob položí 

velvyslanec Rakouské republiky v ČR 

J.E. Dr. Ferdinand Trauttmansdorff 

čestné salvy 

9.30 – 18.00 Hry pro děti 

loutkové divadlo, šermíři a jízdy na koních, 

minitržiště na louce pod kostelem 

pořádá Milešovský spolek přátel přírody 

za podpory Garden Art Most 

 

 

MODLITBA NEMOCNÝCH                            

V nemoci 

Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. 

Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý. Pomoz 

mi, abych došel klidu, abych poznal, že je to pro 

mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu myslet a tázat 

se, co se mnou zamýšlíš. Ukaž mi, co mám 

v životě změnit, co mám trpělivě a s láskou nést. 

Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce, 

a pomáhej mi to překonat. Daruj mi svůj pokoj. 

Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám 

odvahu druhým. Amen. 
   

 

 

Myšlenky pro život 

 

 Učit lidi milovat je jediné opravdové štěstí. 

(Platon) 

 Zlému může patřit den, opravdovému  

a dobrému patří věčnost. (Fridrich von Schiller) 

 Jedno trápení ti může prospět více než tisíc 

radostí. (Bonaventura) 
 

Svatováclavská poutní mše svatá 

se letos uskuteční v našem kostele  

v pátek 28.09.2012 v 10.30 hod. 
Při mši zazní latinské zpěvy sboru pod vedením 

sbormistra Karla Tesaříka za doprovodu varhan  

a orchestru. Na závěr zazní tradiční hymna ke cti 

svatých. 

 

 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

      

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. 16.30 hod. 

 Sbor – zkouška čt. 18.00 (KS Lovoš) 

 Křesťanské rozhovory – st. 5.9.2012 v 18.30 

 Příprava na biřmování – čt. 6.9.2012 v 18.30 

 Adorace Nejsv. svátosti – so.15.9.2012 ve 20.00 hod. 
 

Odpověď k žalmu - neděle  2.9.2012 
 

 

 

 

 

 
„Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém 

stánku?” 

VÁCLAV Č.3(2012) 

2.9.2012 – 

22.neděle v mezidobí 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice         Út. -17.30 

            St. - 17.30 

            Čt. - 7.30 

            Pá. - 17.30 

            Ne. - 9.00 

Sulejovice       Ne. - 10.30 

Milešov           Pá. -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín          So. - 10.00 
 

Změny v příštím týdnu:  Nejsou změny. 
  



 

 

Některé památky v týdnu 
 

8.září - svátek Narození Panny Marie 
 

   Tento svátek patří k nejstarším mariánským 

svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století 

v Jeruzalémě. O slavení narození Panny Marie se 

dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (+446) 

a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za 

papeže Sergeje I. (667-701).  

Panna Maria se narodila sv. rodičům Jáchymovi  

a Anně. Mimořádné Mariino místo a postavení  

v dějinách spásy vyplývá z toho, že je Matkou 

Spasitele podle přislíbení, o němž hovoří již 

začátek Bible (Gen 3,15) a nejedno proroctví. Do 

jejího narození byli jako vykonavatelé Božího 

plánu spásy muži. I v tom je přelomem 

povznesení důstojnosti ženy (nerovné muži).  

„Per Mariam ad Iesum” – tak zní latinská věta, 

která nám ukazuje, že skrze Marii jdeme  

k Ježíšovi. On je náš Pán. Modleme se k Marií, 

abychom dokázali naplnit její prosbu z Galilejské 

Káni: „Udělejte všechno, co vám řekne.(Jan 2,5)“ 

Další památky: 
 

3.září- památka sv. Řehoře Velikého, papeže  

a učitele církve. 

7.září- nezávazná památka sv. Melichara 

Grodeckého, kněze a mučedníka. 

9.září- 23. neděle v mezidobí 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv. v tomto týdnu: 
 

Ne. 2.9.2012 v 9.00 hod.– Za naši farnici paní 

Miladu Hudákovou a zemřelé rodiče. 

Út. 4.9.2012 – Za žáky všech stupňů škol a za 

jejich učitele. 

St. 5.9.2012 - Za + Josefa Pavloviče. 

Čt. 6.9.2012 – Na dobrý úmysl. 

Pá. 7.9.2012 – Na dobrý úmysl. 

So. 8.9.2012 – Za + Ondřeje. 

Ne. 9.9.2012 v 9.00 hod.– Za + Marii, Václava, 

jejich rodiče a sourozence. 

 
PAPEŽ   BENEDIKT XVI. 

   Benedikt XVI, vlastním jménem Joseph 

Ratzinger, nastoupil na papežský stolec v roce 

2005 jako 265 papež. Narodil se v Markte am Inn. 

Kněžského svěcení se mu dostalo 29. 6. 1951.  

Benedikt XVI navazuje v mnohém na svého 

předchůdce. Odmítá antikoncepci, potraty  

a praktikování homosexuálního sexu. Inicioval 

výraznější dialog mezi křesťanstvím a islámem. 

Povedlo se mu navázat oficialní styky s Čínou. 

Benedikt XVI je velmi vzdělaný, hovoří několika 

jazyky a rád hraje na piano. K propagaci církve 

využívá moderních technologií. 

Citát z jeho encykliky SPE SALVI: 

27. Kdo nezná Boha, může mít mnoho nadějí, ale 

nakonec je bez naděje, bez velké naděje, která 

podpírá celý život /srov. Ef 2,12/. Opravdovou, 

velkou lidskou naději, která vydrží všechna 

ztroskotání, může být jen Bůh – ten Bůh, který nás 

miloval a miluje „až do krajnosti“, „ až do konce“ 

/srv. Jan 13,1 a 19,30/. Koho se dotkla láska, 

začíná tušit, co to vlastně je: „život“. Začíná tušit, 

co označuje slovo naděje, s nímž jsme se setkali 

při křtu: od víry očekávám „věčný život“ – 

skutečný život, který zcela a neohrožen je ve své 

plnosti prostě životem. Ježíš, který o sobě řekl, že 

přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti, 

v přemíře (srov. Jan 10,10), nám také vysvětlil, co 

tento  „život“znamená: „A to je věčný život: že 

poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, 

kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17,3). Život 

v pravém slova smyslu nemohu mít sám v sobě či 

sám od sebe – život je vztah. A život ve své 

úplnosti je vztahem k tomu, kdo je pramenem 

života. Pokud jsme ve vztahu k tomu, který 

neumírá, který je sám život a sama láska, jsme 

v životě. Pak „žijeme“. 
 

 
 

    

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, 

přízeň, květinové a finanční dary a za úklid 

kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

3. Proč hledáme Boha? 

Bůh nám vložil do srdce touhu hledat ho a nalézat. 

Svatý Augustin říká: „Stvořil jsi nás pro sebe  

a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine 

v tobě.“ Tuto touhu po Bohu nazýváme– 

náboženstvím. 

Hledat Boha je pro člověka zcela přirozené. 

Veškeré lidské pátrání po pravdě a štěstí je ve 

skutečnosti hledáním toho, co je v plnosti nese, co 

je zcela naplňuje, co je jim plně ve službě. Člověk 

se stává plně sám sebou až v okamžiku, kdy 

nalezne Boha. „Kdo hledá pravdu, hledá vědomě 

či nevědomky Boha“ /sv. Edita Steinová/ 
 


