
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí 

na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé 

uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl 

velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. 

K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo 

je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať 

se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš 

jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ 

Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě 

ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se 

lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě 

ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal 

učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta 

a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, 

kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. 
                                                                   (Mt 14,13-21) 

 

 

K zamyšlení 

   Zajímavá souvislost zařazení jednoho z největších 

Ježíšových zázraků za událost popravy Jana Křtitele může 

být snadno přehlédnuta. Ježíš slyší o osudu svého 

předchůdce a vše nasvědčuje tomu, že ho zpráva hluboce 

zasáhla. Ale nezlomí ho. Jen předznamenává jeho vlastní 

cestu. Ve světle této události pak nasycení velkého zástupu 

dostává již velikonoční význam. A nejenom to, budou to 

apoštolové, kteří z ovoce Velikonoc budou přinášet pokrm 

celému společenství, které jde za Ježíšem. Kristus i přes 

zdánlivé prohry okolo něj pevně směřuje k cíli, který 

znamená vítězství dobra.         (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

 

Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví, 

nenech mě jednou zemřít v mých hříších. 

Nejdříve, Pane, proměň mé klasy v chléb, 

pak ať teprve ke mně přistoupí žnec, 

nejdříve nalij mé hrozny vínem  

a teprve pak ať přijde vinař. 

Pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy,  

o to tě prosím. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Odstraň pronásledování, a nebudou už žádní 

mučedníci! Odstraň zkoušky, a nebudou žádní svatí! 
(sv. Amrož) 

 Pokud člověk žije v souladu s Bohem, žije v souladu  

i s přírodou a naopak. (sv. Jan Pavel II) 

 Kdyby na světě vládla láska, byly by všechny zákony 
postradatelné. (Aristoteles) 

 Setkání s Kristem poznamená náš život navždy.  
(J. T. Mendonca) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 6.8.2014 od 18.30 hod 

 

Odpověď k žalmu – neděle 3.8.2014 
 

 
 

„Otvíráš svou ruku  

a sytíš nás, 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. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod.  
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 12.8.2014 od 15.00 h 

VÁCLAV Č. 31 (2014) 

3.8.2014  

18. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

4. srpna – pam. sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 
 

   Narodil se 8.5. 1786 v Dardilly poblíž Lyonu do chudé 

rolnické rodiny. Vyrostl za Francouzské revoluce a přes 

mnohé nesnáze se stal knězem díky pomoci faráře  

z blízké Ecully, u nějž pak působil. Poté dostal 

zanedbanou farnost v Arsu. Obrácení farníků dosáhl tím, 

že se za ně před svatostánkem denně dlouho modlil, 

postil a uléhal v noci k spánku jen na tři hodiny. První 

přišli ze zvědavosti, ale když viděli jak klečí, poklekli. 

Když slyšeli, jak dojemně se modlí, začali se modlit  

s ním. Ars se pak stal nejzbožnější obcí v kraji a po 10ti 

letech cílem poutníků z celé Francie. Jan Vianney nedbal 

na vyčerpání a zpovídal až 14 hodin denně. Arským 

rozdavatelem světla víry zůstal až do smrti. Duši 

odevzdal Pánu 4.8. 1859 ve dvě hodiny po půlnoci, ve 

věku 73 let. 

   Blahořečen byl papežem Piem X. 8.1. 1905  

a kanonizován Piem XI.31.5. 1925 a v dubnu 1928 byl 

prohlášen za nebeského ochránce všech kněží. 
 

Další památky: 

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

Marie  

6. srpna – svátek Proměnění Páně 

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 – 19. neděle v mezidobí, také svátek  

sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 3.8.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Kudrmanovy a za 

poděkování za požehnání a zdraví 
                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

St – 6.8.2014 - za † manžela Rostislava 

Ne - 10.8.2014 – v 9.00 hod.  
                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 
 

Hledat Boží vůli 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Je to dobrodružné cestování a nikdo si ani nedovede 

představit, co by z nás všechno mohlo být, kdybychom se 

odevzdali Bohu do rukou, kdybychom se skutečně rozhodli 

plnit ve svém životě jeho vůli. A to je úkolem duchovních 

cvičení sv. Ignáce, exercícií. První, co nás při hledání Boží 

vůle napadne, je nejspíš Desatero Božích přikázání: 

Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš…, nebo jak říkal  

T. G. Masaryk: „Nebát se a nekrást.“Ano, to je ale Boží 

vůle pro všechny lidi, nejen pro židy, nejen pro křesťany, 

ale všeobecně. To jsou vhledy do pravého života, které 

jsou přístupné bez Bible a bez zjevení Božího v Ježíši 

Kristu, že máme ctít otce a matku, nemáme lhát, máme 

odpouštět, aby nám bylo odpuštěno. Ale to všechno jsou 

pouze mantinely, rámcové podmínky, které nám neříkají 

nic o tom, co Bůh od nás chce individuálně. Napadne nás 

tedy, že bychom měli vzít v potaz evangelijní rady. Ve 

středověku si to zrýmovali naši předkové tak, že 

evangelijní rady, to je cesta dokonalosti pro řeholníky,  

a Desatero přikázání stačí pro obecný lid. Toto samozřejmě 

není správná perspektiva pro nás, křesťany 21. století. 

 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

32. pokračování  

30.a Spojitost mezi viděním a slyšením jakožto orgánů 

poznání víry se naprosto zřetelně ukazuje v Janově 

evangeliu. Věřit je ve čtvrtém evangeliu slyšením  

a současně viděním.  

 

   Slyšet Ježíšovu řeč a vidět jeho činy - to patří 

v evangeliích k sobě. A v našem životě? Slyšet Ježíšovo 

slovo můžeme a máme ve slovech Písma a také jeho 

výklad v učení církve. Žádný spolehlivější pramen - 

navzdory tvrzením některých soukromých zjevení - 

nemáme. A vidět jeho činy? To můžeme v našich vlastních 

životech  a v životech lidí, pokud jsou evangeliem 

proměňovány. 

 Je pro mne dost spolehlivé slovo Bible, vykládané 

církví, nebo se pídím o jiných zdrojích poznání 

Boha a jeho vůle? 

 Vnímám slova hlásané křesťanské víry - psané či 

mluvené - opravdu jinak, než slova druhých lidí, 

která mne mají přesvědčit, abych jim svěřil svůj 

život? 

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) 

 

103. Byl Ježíš opravdu mrtvý, nebo mohl vstát 

z mrtvých díky tomu, že prošel jen zdánlivou smrtí? 
   Ježíš Kristus skutečně umřel na kříži a jeho mrtvé tělo 

bylo uloženo do hrobu. Dosvědčují to prameny. 

   V Janově evangeliu 19,33nn vojáci výslovně potvrzují 

Ježíšovu smrt: mrtvému Ježíši probodnou kopím srdce  

a pozorují, jak z rány vytryskne krev a voda. Jan navíc 

poznamenává, že společně ukřižovaným zločincům byly 

přeráženy nohy, aby se urychlila jejich smrt. V Ježíšově 

případě to v daném okamžiku nabylo nutné, protože už 

podlehl smrti. 
 


