
Z dnešního evangelia:   

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout 

na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být 

ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že 

jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. 

Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: 

tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti 

synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti 

matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“   
                                                                        (Lk 12, 49-53)  

 

   Ježíšova řeč poukazuje na jeho velikou touhu po 

nejrychlejším  spasení celého světa. Ježíš využívá symbol 

ohně, aby zilustroval to, co přinesl světu. Není to oheň, 

který znamená Boží hněv a trest, ale oheň boží lásky. 

Ježíšova slova předpovídají to, co se stane v den Letnic, 

kdy v podobě ohně sestoupí na prvotní církev Duch svatý. 

Oheň Letnic se zrodí z umučení Ježíše, které zde bylo 

pojmenováno křtem. Láska, která má zapálit lidská srdce, 

vyplyne z probodeního Ježíšova srdce. Výpověď Ježíše 

ukazuje také, že on sám je dojatý perspektivou svého 

umučení. Můžeme říci, že umírání Ježíše se začalo o hodně 

dříve – to znamená během jeho veřejného působení. Věta, 
že přináší rozdělení, neruší předpovědi proroků, kteří 

nazývají Krista Knížetem Pokoje (např. Iz 9,5). Kristus 

neustále buduje pokoj. Ničí jej ale lide, kteří nechtějí 

přijmout Krista a jeho dílo, které vykonal. (Komentář  

k evangeliu) 

Modlitba 
 
   Všechny dny jsou před tebou stejné s jejich úkoly, 

lidmi, s jejich zkušenostmi, radostmi, hořkostmi  

a trápením. 

   Učiň mne, Bože, svobodným, dej, ať všechno konám 

v naději, kterou mi dáváš, protože mne miluješ. Dej, ať 

nesu k lidem tvou lásku, neboť ty miluješ všechny lidi 

bez ohledu k osobě. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Až jednou poznáš, co je vnitřní život, vypořádáš se  

i s nejtěžším vnějším životem. (K. Pfleger) 

 Modlitbou se čas neztrácí, ale získává. (Erich Puzik) 

 Ptáš se, jak si člověk má počínat, aby celý den chválil 

Boha. Ať děláš cokoli, dělej to dobře – a chválil jsi 

Boha. (Augustin) 

 Bůh je tak veliký, že je hoden toho, abychom ho 

hledali celý život. (Terezie z Avily) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Příprava na biřmování – 19.8.2013 v 18.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – 21.8.2013 v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 18.8.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodine, na pomoc mi pospěš!“ 
 

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: Změny nejsou 

 

VÁCLAV Č.32(2013) 

18.8.2013  

20. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

20. srpna – pam. sv. Bernarda  

z Clairvaux, opata a učitele církve 
 

   Narodil se r. 1090 nebo 1091. Pocházel ze šlechtické 

rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 

vstoupil se čtyřmi bratry do cisterciáckého kláštera  

v Cîteaux. Po čtyřech letech byl pověřen zbudováním 

kláštera v Clairvaux a stal se v něm opatem. Z nového 

kláštera šířil do Evropy cisterciáckou reformu. Hodně 

cestoval a založil přitom 160 dalších klášterů. 

Urovnával spory, bojoval proti herezi, zorganizoval dvě 

křižácké výpravy na osvobození Božího hrobu. Jeho 

život se vyznačoval mariánskou úctou, úsilím o pokoru 

a heroickou lásku. Zanechal mnoho spisů. Hned po jeho 

smrti bylo žádáno svatořečení. 

 

Další památky: 

19. srpna – nez. pam. sv. Jana Eudese, kněze  

21. srpna – pam. sv. Pia X., papeže  

22. srpna – pam. Panny Marie Královny 

23. srpna – nez. pam. sv. Růženy z Limy, panny 

24. srpna - svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

25. srpna – 21. neděle v mezidobí  

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

první výročí úmrtí 
                          v Sulejovicích v 15.00  

Út 20.8.2013 – Za † rodiče a sourozence 

Ne 25.8.2013 – v 9.00 hod. Za † rodinu Prušovicovou 
                          v Sulejovicích v 10.30 hod. 

 

Úžas 
 

   Existuje jedna krásná a pozitivní motivace, a tou je úžas! 

Jak říká Aristoteles, je to právě úžas, který nás přivádí na 

počátek dlouhé cesty ke štěstí, cesty, která nás bytostně 

proměňuje. 

   K naší cestě ke Kristu by nás neměl motivovat strach 

nebo povinnost, ale proměňovat nás láska spojená 

s úžasem. Má to však jeden háček. Je nemožné být nadšený 

pro někoho, koho neznáme, a bylo by velikým 

bláznovstvím žasnout nad někým, o kom toho mnoho 

nevíme. A pokud víme, tak ještě z druhé ruky a zkresleně. 

Modelovou postavou je apoštol Pavel. Ve svém dopise 

Galaťanům se otevřeně přiznává ke svému chování před 

tím, než se setkal s Kristem. Píše doslova, že 

„pronásledoval Boží církev, až to přesahovalo všechny 

meze, snažil se ji zničit a v horlivosti proti ní předstihoval 

mnoho svých vrstevníků. 

   Když byl Ježíšem osloven, když poznal, o koho jde, 

prožíval fascinaci, onen úžas, který se transformuje 

v motivaci, a došlo u něho k zásadní životní proměně. 

Prohlašuje: „Vím, komu jsem uvěřil, a jsem si jistý…“ 

Z pronásledovatele se stal mučedník pro Krista, jeden 

z největších šiřitelů Ježíšova učení. 

   Na tomto místě se mi vybavují slova Winstona 

Churchilla, který řekl, že jen hlupák nemění své názory. 

Apoštol Pavel byl jiným člověkem v době, kdy šel proti 

Kristu, a jiným v době, kdy šel za Kristem. Svou zkušenost 

vyjadřuje v dopise Filipanům, kde píše doslova: „V čem 

jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli 
Kristu za škodu. Ano, vůbec všechno to považuji za škodu 

ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše 

Krista, svého Pána.“      (M. Kašparů: Po provaze ke Kristu) 

 
 

 

Neklaďme meze Boží milosti 
 
   Zachováváme-li Boží přikázání, zakoušíme, že vedou 

k životu. Přikázání jsou cestou k vnitřní svobodě a k pokoji 

duše. Přijímání svátostí je projevem naší křesťanské víry. 

Zakoušíme v nich neustále novým způsobem lásku, kterou 

nás Kristus miloval až do krajnosti. Svátosti uzdravují naše 

rány a jsou nám oporou v důležitých okamžicích životních 

změn. Za dar přikázání a svátostí bychom měli být vděčni. 

   Katolická církev prohlašuje, že každý, kdo žije v souladu 

s vlastním svědomím, nalézá cestu k Bohu. Žije-li 

příslušník jiného vyznání podle vlastního svědomí, 

můžeme věřit, že žije v Boží milosti a že se líbí Bohu. Kdo 

se však nestará ani o Boží přikázání, ani o vlastní svědomí, 

škodí především sám sobě. Trpí vnitřní rozpolceností a žije 

oddělen od vlastní duše. Jeho život se scvrkává, jakkoli je 

navenek plný lesku a slávy. 

   Lidi žijící bez přikázání, svátostí a svědomí můžeme 

pouze svěřovat Bohu. Nesmíme klást meze jeho milosti. 

Možná se Bůh právě takového člověka dotkne a přivede ho 

k obrácení. Nesmíme nikoho odepisovat, protože ani Bůh 

nikoho nezatracuje, nýbrž poskytuje každému člověku 

šanci obrátit se. Ve smrti potkává každý člověk Boha 

v jeho lásce. Tu pozná naprosto konkrétně v jeho vtěleném 

synovi Ježíši Kristu. Můžeme doufat, že každý hledající 

nalezne v Ježíši naplnění své touhy a že se jeho lásce zcela 

odevzdá. (Amselm Gruen: O životě z víry)  
 

 
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) 

 

52. Co je to nebe? 
   Nebe je Boží prostředí, příbytek andělů a svatých a cíl 

stvoření. Slovy „nebe a země“označujeme veškeré 

stvoření. 

   Nebe není místo kdesi ve vesmíru. Je to stav věčnosti. 

Nebe je tam, kde se děje Boží vůle bez nejmenšího 

odporu. Nebe je tehdy, když život dosáhne nejvyšší 

intenzity a blaženosti – takový život ale nenajdeme na 

zemi. Jestliže se s Boží pomocí jednou dostaneme do 

nebe, čeká na nás to, „co oko nevidělo, co ucho 

neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslel, co 

všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“. 
 
 


