
Z dnešního evangelia:   

   Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému 

bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl 

mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo 

rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se 

před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo 

nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim 

toto podobenství: „Jednomu  bohatému člověku se na poli 

hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ‘Co udělám? 

Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ 

řekl si, ‘strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím 

všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké 

zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ 

Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš muset 

odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak 

to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý 

před Bohem.“  (Lk 12, 13-21)  

 

 

 

 

 

   Ježíšova slova povzbuzují k položení otázky: Co je 

základem, na kterém by křesťan měl postavit svůj 

pozemský život? Žádost náhodného člověka a obsah 

podobenství poukazují na to, že lidé věnují velikou 

pozornost hmotným věcem a nezřídka měří své štěstí a 

svou hodnotu podle svého jmění. Ježíš nerozvádí: je 

bohatství dobré nebo zlé, ukazuje ale, že nerozvážlivá 

honba za hmotnými věcmi kazí člověka a vzdaluje od jeho 

skutečného cíle, kterým je snaha o svou vlastní spásu. Bůh 

pro to uděluje lidem dobra, aby s láskou se o ně rozdělali 

s bližními. Když někdo žije jenom pro sebe, zajímá se o 

své pohodlí, odhazuje přikázání lásky k bližnímu. Takové 

chování vede k duchovní ubohosti a extremnímu osamění, 

protože člověk nikdy nemůže být šťastný díky věcem.  

Modlitba 
 

Znám pravdu, a neříkám ji. 

Mám tvou lásku, a nekonám ji. 

Věřím v tebe, a nedůvěřuji ti. 

Mluvím o bližním, a nevidím ho. 

Sloužím penězům, a nestydím se. 

Slyším o hladu, a nedělám si s tím starosti. 

Říkám si křesťan, a ještě jím nejsem. 

Tak to je. 

Ale tak to nesmí zůstat. 

Slituj se. 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Světci jsou lidé, kteří lidem usnadňují věřit v Boha. 

(Nathan Soederblom) 

 Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen 

omylem. (Augustin) 
 Bůh se může objevit v každém člověku. (Novalis) 

 Není pravdy bez rozumu, není víry bez světla, není 

světla bez pravdy Ježíše Krista. (Benedikt XIV) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Příprava na biřmování – Po 5.8.2013 v 18.30 hod. 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 7.8.2013 v 18.30 hod. 

 

 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 4.8.2013 
 

„Pane, tys nám býval útočištěm od 

pokolení do pokolení!“ 

 

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:  

Sulejovice – 11.8.2013 v 15.00 hod. 

 

VÁCLAV Č.30(2013) 

4.8.2013  

18. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

6. srpna – svátek sv. Proměnění Páně 
 

   Na hoře Tábor byli Petr, Jakub a Jan očitými svědky 

Proměnění vtěleného Božího Syna ve společnosti 

Mojžíše a Eliáše. Kristus je zde oslaven jako 

osvoboditel z otroctví Satanova a vedoucí lid k 

zaslíbenému nebeskému domovu. Je předpověděným 

Zachráncem a Eliášova přítomnost je pro svědectví. 

Tento jeho příchod byl předpovězen. 

   My stojíme na prahu vlastního proměnění, které 

souvisí s otázkou věčného života v Jeho společnosti. 

Slavení dnešního svátku v celé církvi zavedl roku 1457 

papež Kalist III. jako projev vděčnosti za vítězství nad 

Turky u Bělehradu. S kostely zasvěcenými přímo 

tajemství Proměnění slaví dnes svůj titul i ty, které jsou 

zasvěcené Božskému Spasiteli. 

 

Další památky: 

4. srpna –pam. sv. Jana Marie Vianney , kněze 

5. srpna – nez. pam. Posvěcení římské baziliky Panny 

Marie  

7. srpna – nez. pam. sv. Sixta II. a druhů, mučedníků,  

a také sv. Kajetána, kněze 

8. srpna –  pam. sv. Dominika, kněze 
9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 

panny a mučednice, patronky Evropy 

10. srpna – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
11. srpna – 19. neděle v mezidobí a také pam. sv. 

Kláry z Assisi 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 4.8.2013 – v 9.00 hod.  

                          v Sulejovicích v 10.30  

 

Ne 11.8.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                          v Sulejovicích v 15.00 hod. 

 

Boty 
 

Nejsou boty jako boty. Jiné nosí baletka, jiné voják, 

fotbalista, rybář nebo horolezec. Jaké boty má mít ten, kdo 

chce chodit po laně? 
 

Když jsme byli malými dětmi, museli nám rodiče čas od 

času koupit o něco větší boty. Je totiž nevýhodou bot, že 

nerostou spolu s nohama. Kdyby nám rodiče nové boty 

nekupovali, přišel by den, kdy by se nám ty staré už 

nepodařilo nazout. 
 

Uvedený příklad je srovnatelný s růstem lidské osobnosti a 

křesťanské víry. Lidská osobnost roste, byť pozvolna, 

každý den. Víra, která byla vyhovující před několika roky, 

může být dnes už malá a člověk ji cítí jako svírající, 

omezující nebo zbytečnou. Použijme v následujícím 

zamyšlení srovnání, kdy nohy jsou jako osobnost a boty 

jako víra. Pokud osobnost roste, a neroste víra, můžeme na 

to reagovat trojím zasobem.                       Pro úlevu si 

zujeme boty a jiné už neobujeme. 
 

Osobnost člověka roste každý den poznáváním, 

vzděláváním se a životní zkušeností. Na druhé straně by ze 

stejných pramenů měla růst i naše víra. Není-li tomu tak, 

začneme cítit, že nás víra tlačí, omezuje – a prvním 

řešením v takové situaci je doslova „vyzout se z toho“. 

Člověk se malé víry zbaví. 
 

Rád si potom tu a tam zavzpomíná na dětství, kdy chodil 

s prarodiči do kostela, nebo dokonce panu „faláři 

milistroval“. Vzpomene si, že byl jednou také u prvního, a 

současně posledního, svatého přijímání. Ale dnes už mu to 

naprosto nic neříká. Z víry se „vyzul“. Může to dokonce 

pociťovat jako úlevu.  

               Boty si nezujeme, protože jsme „charakteři“ 
 

Také v tomto případě roste osobnost člověka, ale ten se 

nechce vzdát své strnulé míry. Cítí se, že ho víra začíná 

tlačit, ale nechce se vyzout, trvá na svém, přestože trpí. 

Dokonce utrpení z „malých bot“ chápe někdy jako projev 

zbožnosti. 
 

Každý krok na duchovní cestě mu působí bolest, a proto 

raději stojí na místě. Časem se začne chlubit náboženským 

fundamentalismem, křečovitým lpěním na víře, brání se 

dialogu, bojí se situace, kdy by musel udělat krok vpřed. 

Další, co umí kromě postávání na místě a naříkání, je 

kritika těch, kteří nemají „stejné číslo bot“ jako on. Jeho 

postoj je vlastně jenom postávání, protože chůze 

v takových botičkách je skoro nemožná. 

                 Jsme chvíli naboso, ale jdeme dál 
 

I v této variantě opět roste osobnost jako v předchozích 

případech, ale křesťan cítí, že potřebuje „větší míru víry“. 

Jako to cítil v evangeliu otec posedlého chlapce, který řekl 

Ježíšovi: „Věřím, pomoz mé nedověře.“ 

Větší míru víry nezískáme tím, že budeme obouvat novou 

botu na starou. Je třeba tu starou nejdříve zout. A obout 

větší… 
 

Chvilka „bosého období“ se může pocítit jako krize víry, 

ale není v žádném případě její ztrátou. Nebojme se 

takových období krize! Zůstaňme v nich věrni víře a 

snažme se z nich získat maximum duchovního, duševního 

a intelektuálního kapitálu pro budoucí etapu cesty. (M. 

Kašparů: Po provaze ke Kristu) 

 

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) 

 

50. Jakou roli hraje člověk v Boží prozřetelnosti? 
   K dovršení stvoření prostřednictvím Boží 

prozřetelnosti nedochází kdesi vysoko nad našimi 

hlavami. Bůh nás vyzývá, abychom se svou spoluprací 

podíleli na naplňování stvoření. 

   Člověk se může zdráhat Boží vůli. Ale udělá lépe, 

stane-li se nástrojem božské lásky. Matka Tereza se po 

celý život snažila smýšlet následujícím způsobem: „Jsem 

jen malá tužtička v ruce našeho Pána. Ať si svou tužku 

ořeže nebo naostří. Ať si píše nebo kreslí, co chce a kde 

chce. Vždyť je-li to, co bude napsáno nebo nakresleno, 

dobré, nebudeme za to chválit tužku nebo použitý papír, 

nýbrž toho, kdo materiál použil.“ Působí-li Bůh i v nás  

a skrze nás, nikdy si nesmíme plést vlastní myšlenky, 

plány a činy s Božím působením. Bůh nepotřebuje naši 

práci, jako by se bez ní nedokázal obejít. 
 
 


