
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné 

pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho 

a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole 

koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, 

který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou 

perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je 

nebeské království podobné síti, která se spustí do moře  

a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou 

na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však 

za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: 

Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do 

ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste 

tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto 

každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského 

království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby 

vynáší věci nové i staré.“      (Mt 13,44-52) 

 

 
K zamyšlení 

   Rozhodnout se pro Boha není vždy zadarmo. 

Podobenství o pokladu přirovnává k takovému úsilí, jako je 

vzdání se všeho ostatního. Avšak objevený poklad je 
mnohonásobně cennější, než to, čeho se člověk zbaví. 

Moudrost Boží není postavena jen na rozumu, ale na 

úplném vydání se Bohu. Snad by tedy mohl někdo říci, že 

zahodí vše, co dosud v životě poznal, získal a dostal. 

Poslední věta dnešní perikopy evangelia však ukazuje, že 

není moudré všechno „staré“ zahodit.         (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

 

Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje.  

Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy  

a pro celé lidstvo.  

Dej nám sílu překonavat zlo dobrem,  

odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat 

tvými dětmi a svět aby se proměnil ve tvé království 

míru a pokoje. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Tvůj bratr je ten, kdo ti radí a věří. (Arabské přísloví) 

 Člověk dospívá v okamžiku, kdy začíná dávat lásku. 
(Osho) 

 Při dětech člověk potřebuje sklenku plnou moudrosti, 

soudek obezřetnosti a moře trpělivosti. (sv. F. Saleský) 

 Hlavní křesťanská modlitba není seznamem žádostí, 

ale vyjádřením vztahu důvěry. (J. T. Mendonca) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 27.7.2014 
 

 
 

„Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!“ 

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. (2.8. zrušena) 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 29.7.2014 od 15.00 h 

VÁCLAV Č. 30 (2014) 

27.7.2014  

17. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

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

kněze 
 

   Narodil se šlechtickým rodičům roku 1491 ve 

venkovském sídle v Loyole v severním Španělsku. Při 

křtu obdržel jméno Inigo Lopez, které si později změnil 

v Ignác. V 9ti letech nastoupil jako páže v paláci 

velkopokladníka královny Izabely, Juana Velázqueza de 

Cuéllar. V rytířském prostředí prožil 12 let. Později se 

přiznal i ke své zamilovanosti, ale dámu neprozradil. 

Nastoupil do armády jako dost ješitný a zpupný mladík. 

Měl podíl i při obraně Pamplony v době 

dlouhotrvajícího boje o království navarrské. Inigo  

v pamplonské pevnosti povzbuzoval své vojsko  

k hrdinství a při rozhodujícím útoku 20.5. 1521 mu 

dělová koule rozdrtila pravou nohu pod kolenem. 

Vítězní Francouzi svého nepřítele dva týdny v dobytém 

městě léčili a pak ho nechali přenést do jeho rodného 

sídla. Tamní lékaři se zprvu chirurgicky snažili nohu 

spravit, ale následky zranění byly tak vážné, že 25.6. 
přijal svátost umírajících. Den před svátkem Petra  

a Pavla lékaři už příbuzné připravili na smrt raněného.  

V noci na 29.6. pak došlo k náhlému obratu a jeho stav 

se rychle lepšil. Přičítal to přímluvě sv. Petra, neboť byl 

jeho ctitel. 

   Ignácovy kosti však nesrostly dobře, jedna mu pod 

kolenem vyčnívala a proto se nechal znovu operovat. 

Jednalo se o bolestné zákroky před zavedením praxe 

umrtvování a narkóz. Znetvoření bylo spraveno, ale 

noha zůstala kratší. Navíc po dlouhé týdny nemohl  

z lůžka a v loyolském domě nebyl výběr četby. Sáhl tedy 

po dvou nabídnutých knihách: Životu Krista od 

L.Kartuziánského a Zlaté legendě - životopisech svatých 

od Jakuba de Voragine. Četba mu přinesla objev 

duchovního rytířství, které poznával jako náročnější než 

fyzické. Uvědomoval si, že jeho dosavadní život byl 

bezduchý a prázdný. Začala se v něm probouzet touha 

vykonat v Boží službě velké věci. 
 

Další památky: 

29. července – pam. sv. Marty 

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

a učitele církve 

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 

3. července – 18. neděle v mezidobí,  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 27.7.2014 – v 9.00 hod. za † manželé Andrisovy 
                            v Sulejovicích v 10.30 hod. (zrušena) 

                            v Radosticích v 15.00 hod. za † členy 

rodiny Gráfové a Pruschowitzové  

Út – 29.7.2014 – za Aníčky a jejich rodiny 

St – 30.7.2014 – za Wandu a Kazimíra 

Pá – 1.8.2014 – za † Jarmilku a její rodinu 

Ne - 3.8.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Kudrmanovy a za 

poděkování za požehnání a zdraví 
                           v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Není radost jako radost 
 (Jaro Křivohlavý) 

 

   Jsou chvíle, na které se nezapomíná. Jednou z nich byl 

pro mě rozhovor člověka, který se v našem kostele objevil 

poprvé, s naším panem farářem. Bylo to v době 

komunismu. Ten člověk právě říkal: „Pane faráři, já jsem 

taky křesťan.“ A na to slyším z úst pana faráře neobvyklá 

slova: „Ale jděte, vy říkáte, že jste křesťan – a proč jste 

takový nešťastný a utrápený? Křesťan, a utrápený?“ Tehdy 

jsem si poprvé zřetelně připomněl, že radost z Hospodina 

je zdrojem radosti pro ty, kteří v něho věří. 

   Tato radost z Hospodina má řadu pramenů. Na prvním 

místě je to radost z jeho záchranných činů, z jeho 

odpouštění a ze všeho, co s tím souvisí. Je to radost z jeho 

slova – z upozornění na existenci vertikály, která má pevné 

zakotvení právě v něm. 

   Radost, jež má pramen v Hospodinu, není příležitostným 

důsledkem jeho činnosti. Není izolovaná od každodenního 

života, ale právě naopak. Je nerozlučnou známkou vztahu 

k Bohu, je to radost z Boží přítomnosti. Je to radost, která 

je částečně okoušena, avšak její plnost je teprve očekávána. 

 

 
Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

31. pokračování 

   29. c Proto svatý Pavel mluvil o „poslušnosti víry“ (srov. 

Řím 1,5; 16,26). Kromě toho je víra poznáním, které se pojí 
s během času, jehož má slovo zapotřebí, aby bylo 

vysloveno. Je poznáním, které si lze osvojit jedině cestou 
následování. 

   Poslušnost víry je zde cestou poznání. Tato poslušnost 

ale není v prvé řadě umlknutím námitek nebo otázek, ale je 

zde ukazována jako praktický životní čin, totiž 

následování. Slyšet a poslechnout Ježíše a vydat se jeho 

cestou – to byla „poslušnost víry“ apoštolů a také je to 

výzva pro nás. 

K reflexi: 

 Co pro mne v mém životě znamená výraz 

„poslušnost víry“? 

 Jak konkrétně vypadá v mém životě snaha Ježíše 

na jeho slovo následovat? 

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) 

 

102. Proč máme i my přijímat utrpení ve svém životě, 

„brát na sebe kříž“ a následovat Ježíše? 
   Křesťané nemají vyhledávat utrpení. Pokud jsou 

konfrontováni s nevyhnutelným utrpením a pokud ho 

připojí k Ježíšovu utrpení, mohou v něm objevovat smysl: 

„Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, 

abyste šli v jeho šlépějích“. 

   Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, 

vezme svůj kříž a následuje mě!“ Úkolem křesťanů je 

zmírňovat utrpení ve světě. Jenže utrpení tu bude vždycky. 

Ve víře můžeme přijímat vlastní utrpení a sdílet utrpení 

druhých. Tímto způsobem se lidské utrpení sjednocuje 

s Kristovou spásnou láskou, a stává se tak součástí božské 

síly, která proměňuje svět k lepšímu. 
 


