
Z dnešního evangelia:   

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš 

Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek  

a rozdejte almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchří, 

poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj 

nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš 

poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná  

a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají 

na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, 

když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při 

svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše 

se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému  

a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při 

rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: 

Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, 

nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte 

připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto 

podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je 

tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví 

nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? 

Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu 

najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad 

celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník 

pomyslil: ‘Můj pán hned tak nepřijde,’ a začal tlouci 

čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho 

služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, 

ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. 

Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle 

jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten 

však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane 

jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, 

a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“    
                                                                       (Lk 12, 32-48)  

 

   Je zřejmé, že Pán Ježíš přijde po druhé. Neznáme ale 

času, kdy se to splní. Ježíš nás varuje, aby se nutnost 

očekávání a bdění neproměnila v nechuť a nedbalost 

v konání  našich úkolů. 

 

Modlitba 
 

Dej mi, Bože, tolik času, aby stačil nejen pro tebe  

a pro mě, ale i pro druhé. 

Dej, ať ve všech lidech vidím nejprve to dobré. 

Dej mi sílu k odpouštění. 

A abych odplácel zlo dobrým. 

Dej mi humor, který rozjasňuje každý den. 

 

 
 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

Křesťanská víra je vírou velkých paradoxů: 

   Chceme-li postupovat duchovně vzhůru, musíme 

sestupovat dolů, ke kořenům zdravé, tradiční a čisté 

spirituality. 

   Chceme-li Božím slovem ovlivnit okolí, musíme jím 

ovlivnit nejprve sami sebe. 

   Chceme-li jít ve vztahu k Bohu dopředu, musíme se 

vrátit zpět k jeho evangeliu. 

   Chceme-li budovat nadpřirozené, musíme začít u 

přirozeného. 

O paradoxech z lidského hlediska hovořil i Ježíš, když řekl 

svým učedníkům: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, kdo 

ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ 

 Žádné utrpení není nesmyslné. Vždycky má základ 

v Boží moudrosti. (sv. Tomáš Akvinský) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější svátosti – So 17.8.2013 v 20.00 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 11.8.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil  

za svůj majetek.“ 
 

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:  

Lukavec – 13.8.2013 v 15.00 hod. 

Lovosice– 15.8.2013 v 18.30 h. Nanebevzetí PM 

Lovosice – 16.8.2013 v 7.30 hod. 

Sulejovice – 18.8.2013 v 15.00 hod. 

 

VÁCLAV Č.31(2013) 

11.8.2013  

19. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

15. srpna – slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie 
 

   Tento den se začal slavit v Jeruzalémě už  

v V. století. V dalším století ho začal slavit celý 

křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. 

Během pozdějších dob se Nanebevzetí Panny Marie 

stávalo nejčastějším titulem mariánských kostelů. Z 

velkých teologů byli výraznými představiteli této 

pravdy v první polovině VIII. stol. sv. German a sv. Jan 

Damašský. 

   Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII.  

z 1.11. 1950 a říká se v něm, že Panna Maria obdržela 

hned po odchodu z tohoto světa celou slávu, protože 

byla vzata do nebe s tělem i duší. Tímto byla potvrzena 

staletá víra křesťanů. 

 

Další památky: 

12. srpna – nez. pam. sv. Jany Františky de Chantal, 

řeholnice 

13. srpna – nez. pam. sv. Ponciána, papeže,  

a Hippolyta, kněze 

14. srpna – pam. sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze 

a mučedníka,  

16. srpna –  nez. pam. sv. Štěpána Uherského 
18. srpna – 20. neděle v mezidobí  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 11.8.2013 – v 9.00 hod. Za † Marii Pavlovičovou 
                          v Sulejovicích v 15.00 hod. 
Čt 15.8.2013 – v 18.30 hod. Za osvobození zemřelých 

z rodu Hájků a Křečků  

Pá 16.8.2013 – v 7.30 hod. Na dobrý úmysl 

Ne 18.8.2013 – v 9.00 hod. Za † Miladu Hudákovou- 

první výročí úmrtí 
                          v Sulejovicích v 15.00  

 
   V sobotu 17.8.2013  v 16.00 hod. jste zváni  do Liběšic 

na poutní mši svatou ke cti Panny Marie. Liturgii 

doprovodí chrámový sbor z Litoměřic.  

Kotva 
 

   Stojíme před otázkou za co zavázat konec provazu na 

naší straně. Pokud bude nablízku mohutný a statný strom, 

nebude to tak velký problém. Žijeme však často, obrazně 

řečeno, v duchovní pustině, kde roste duchovní plevel nebo 

tu a tam trsy kopřiv či povadlých pampelišek. Uvázat 

konec za takovou „kotvu“ je pošetilé. Skutečná kotva musí 

být upevněna v hlubině! Onou kvalitní kotvou je poctivé 

rozhodnutí se pro novou cestu, nikoli jen povrchní, 

formální, dobrodružná schow a adrenalinem naplněný 

výletní experiment. Mnozí si pořádně nepřečtou 

podobenství o „rozsévači“ a při své konverzi, vnitřním 

obrácení se, ač jeho zrno padlo třeba jen na skalnatý 

povrch, nehledal dál úrodnou půdu, kde by doslova a do 

písmene „zakotvil“.  

K tomu, abychom kotevní pilíř zatloukli co nejhlouběji, 

potřebujeme totiž pravidelné a silné údery tří kladiv: 

prvním je modlitba 

druhým studium Písma 

třetím svátosti. 
 

   A to v pořadí, v jakém jsou uvedeny, a současně stále se 

opakující. Přesné návody k jednotlivým „úderům“ není 

možné dávat. Psychologové, psychiatři, učitelé a duchovní 

to mají, na rozdíl od automechaniků, s dáváním rad 

složitější. Bůh totiž, na rozdíl od automobilek, tvoří 

originály. Proto není možné dávat univerzálně platné rady, 

které se hodí pro každého jedince. Jsou lidé, kteří jsou 

talentovaní více umělecky než technicky a mají na 

duchovní pilíř tzv. měkčí úder. Svůj vlastní úder na 

duchovní kotvu vnímá jinak introvert, jinak extrovert, 

pyknik nebo astenik, cholerik nebo flegmatik… 
 

   V tomto smyslu doporučuji rodičům, aby neměli snahu 

nutit dětem svůj vlastní duchovní styl. Předávejme jim 

víru, její obsah a smysl, ale nevnucujme jim individuální 

způsoby jejího provedení. Nemusíme být pro ně, právě my, 

zrovna tím ideálním vzorem. Tím nám všem může být 

Ježíšův postoj k samařské ženě u Jakubovy studny. 

V rozhovoru s ní ani nekatechizoval, ani nemoralizoval, ani 

se neopíral o církevní právo. 
 

   Braňme se tomu, aby se nám v životě stalo všechno 

všedním. Nebude-li v našich životech nic posvátného, nic 

svatého, bude všechno jen obyčejné. Mnoho lidí, kteří lana 

svého života, manželství, rodičovství nebo profesí, věší na 

kdejakou všednost, obyčejnost, povrchnost a hodnotově 

povadlou pampelišku. Jejich cesty proto končí pádem. 

Nekladou si otázky, zda jejich kotvení unese tíhu života. 

Většinou si totiž nekladou otázky žádné. 

   „Je lepší být ropuchou na skále, žížalou v prachu  

a hadem v bažině než člověkem bez otázek.“ (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) 

 

51. Jestliže Bůh všechno ví a všecko může, proč 

nezabrání zlu? 

   „Bůh připouští zlo pouze proto, aby z něj dal vzniknout 

něčemu lepšímu“. 

   Zlo ve světě je temné a bolestné tajemství. Vždyť   

i ukřižovaný  Pán volal ke svému Otci: „Bože můj, proč 

jsi mě opustil?“ Mnohé z této skutečnosti je 

nepochopitelné.  Jedno však přece jen víme s jistotou: 

Bůh je stoprocentně dobrý. Nikdy nemůže být původcem 

něčeho zlého. Bůh stvořil dobrý svět, avšak ten ještě 

nedošel svého naplnění. Přes prudké pády a bolestné 

procesy směřuje ke svému definitivnímu naplnění. Tak si 

můžeme lépe srovnat to, co církev nazývá fyzickým 

zlem, např. vrozené postižení nebo živelnou katastrofu, 

s tím, čemu říká morální zlo, které se objevuje ve světě 

následkem zneužit svobody.  „Peklo na zemi“ – dětští 

vojáci, sebevražedné atentáty, koncentrační tábory – to 

všechno je nejvíce dílem lidí. Rozhodující otázka proto 

nezní: „Jak je možné věřit v dobrého Boha, když je tolik 

zla?“ – ale: „Jak by mohl člověk se srdcem a rozumem 

v těle snášet život na tomto světě, kdyby Bůh nebyl?“ 

Smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nám ukazuje: zlo 

nemělo první slovo a nebude mít ani poslední. 

Z nejhoršího zla dal Bůh vyrůst absolutnímu dobru. 

Věříme, že Bůh v den posledního soudu učiní přítrž 

veškerému bezpráví. V životě budoucího věku už zlo 

nebude mít místo a přestane veškeré utrpení. 
 
 


