
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, 

aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on 

rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na 

horu, aby se osamotě modlil. Nastal už večer, a byl tam 

sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, 

protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel 

po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili 

se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. 

Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, 

nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, 

rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr 

vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. 

Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout  

a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, 

zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ 

Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se 

mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“ 
                                                                   (Mt 14,22-33) 

 

 

K zamyšlení 

   Uvěřit znamená opřít se o víru. Nejen připustit, že cosi je 

či není nad námi, jde o to, postavit na předmětu víry svůj 

život. Uvěřit Bohu, že je dostatečně pevným, aby nás 

udržel na vodě, bývá opravdu problém. Avšak důležité je 

nepřehlédnout, že Ježíš Petra vyzval, aby právě tuto 

zkoušku víry podstoupil. Rozhodně Petr nezkouší svého 

Mistra. Avšak Bůh touží naši víru posouvat z dětských 

představ a teoretických rovin do odvážných situací, v nichž 

se o víru či lépe o Boha skutečně opřeme.  (Pramen: vira.cz) 

 

Dobré skutky, které nic nestojí: 
 

Dobré slovo. Návštěva nemocného. Pochválit jídlo. 

Zatelefonovat , abychom řekli někomu něco milého. 

Nezapomenout na nejbližší narozeniny nebo jmeniny. 

Poděkovat. Dát dobrou radu. Udělat radost dopisem. 

Nepřipomínat odpuštěnou vinu.  

Nevlídné slovo nebrat jako urážku. 

Uznat slovy dobro bližního. Humor. 

Čestně přiznat křivdu, které jsme se dopustili. 

Těšit se na druhý den. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Když se ti tvůj všední den zdá chudý, nestěžuj si na 

něj, stěžuj si na sebe, že nevidíš jeho bohatství. (Rilke) 

 Poneseš-li svůj kříž radostně, on ponese tebe. (Tomáš 

Kempenský) 

 V bouřích světa se my křesťané držíme nad vodou jen 

díky tomu, že jsme neseni břevnem kříže.  
(sv. Augustin) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 16.8. v 20.00 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 10.8.2014 
 

 
 

„Pane, ukaž nám své milosrdenství!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út, St – v 17.30 

 změna – středa 13.8.2014 v 7.30 hod. 

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. 32 (2014) 

10.8.2014  

19. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

11. srpna – pam. sv. Kláry, panny 
   Narodila se asi 16.7. 1194. Pocházela z Assisi jako sv. 

František a rozhodla se k jeho následování. S ním 

založila 2. františkánský řád, zvaný později Klarisky. Po 

složení slibu do Františkových rukou se usadila se 

spolusestrami u kostelíka sv. Damiána. Tam po 43 let 

žila v chudobě, čistotě a poslušnosti. Vedla řádové 

společenství, které bylo zprvu nazýváno "Chudé dámy 

sv. Damiána." Dvakrát zachránila Assisi před nájezdy 

Saracénů. Necelých 30 let byla před svou smrtí 

nemocná, převážně upoutaná na lůžko. 

   Její řád schválil papež Inocenc III. r. 1216. Papež 

Řehoř IX. řeholi potvrdil až po úpravách. Klára si ale 

nepřestala přát, aby v něm byl zakotven požadavek 

absolutní chudoby, který potvrdil až papež Inocenc IV.  

r. 1253. Krátce před smrtí přijala apoštolské požehnání 

od Inocence IV., který si povzdechl: "Kéž by mi dal 

Bůh, abych v hodině smrti potřeboval požehnání tak 

málo jako Klára." Pak byl mezi těmi, kteří šli za její 

rakví. Klára byla po dvou letech, 15.8. 1255, papežem 

Alexandrem IV. prohlášena za svatou. V roce 1849 bylo 

zjištěno, že její tělo nepodlehlo rozkladu. 

 

Další památky: 

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

řeholnice 

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

a Hippolyta, kněze, mučedníka 

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

a mučedníka  

15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 

doporučený svátek 

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

 

 

 

Poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté  
se koná v sobotu  

 

16. 8. 2014 v 17. 30 v kostele  

Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Ltm. 
 

Hlavní celebrant P. Karel Havelka,  

děkan katedrální kapituly v Litoměřicích 
 

Mši svatou doprovodí zpěvem chrámový sbor 

z Litoměřic. 
 

Srdečně zveme 

 
INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 

Ne - 10.8.2014 – v 9.00 hod. za † Mariu Pavlovičovou  

a za † Josefa Pavloviče  

            v Sulejovicích v 10.30 hod. za † bývalou kostelnicí 

paní Karolínku Kratochvílovou 

Ne - 17.8.2014 – v 9.00 hod. za  

            v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Hermínu 

 
 

Bůh hledá člověka 
 (Ludvík Armbruster) 

 

   Cesta od člověka k Bohu je velmi obtížná. Je to jako 

představit si žebřík a snažit se po příčkách vylézt přes náš 
svět a překročit vesmír. Ale cesta druhým směrem, od 

Boha k nám, je schůdná. My sice hledáme Boha často 

marně, ale Bůh hledá člověka, což je schůdná cesta, což 

jsou misie, jak je charakterizoval Tomáš Akvinský. Jsou to 

misie ve věčném životě Božím, a pak ty misie, kde Bůh 

vychází a posílá svého syna do stvořeného světa. Vztah 

Boha k člověku, to je naše naděje. A Bůh hledá každého 

člověka, i toho, kdo se narodil mimo biblická náboženství  

a nikdy o Ježíši Kristu neslyšel. Bůh je všude a vždycky, 

sám není vůbec v čase, ale dotýká se nás, jako tečna 

v kruhu v jednom bodě. A tak je to i s nanebevstoupením 

Páně – odehrává se vždycky a všude. Má svůj skutečný 

reálný vztah k našemu světu, ale nikoliv lokalizovatelný, 

takže každý všední den zde na zemi můžeme prožívat jako 

nanebevstoupení. 

 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

33. pokračování 

   30.b Slyšení víry nastává podle formy poznání vlastního 
lásce. Je to osobní slyšení, které rozlišuje hlas  

a rozpoznává ten, který patří Dobrému pastýři (srov. Jan 

10,3-5); slyšení, jež vyžaduje následování, jak se to děje  
s prvními učedníky, kteří „slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem“ 

(Jan 1,37).  

   Slova víry nejsou pouhou informací „o něčem“. Patří do 

prostoru lásky, tedy oddanosti tomu, koho milujeme. Jen 

tak mohou slova víry proměňovat život člověka a vést ho 

k někdy nesnadnému, ale smysluplnému následování 

Ježíše. 

 Nepříjemná ale potřebná otázka: Kdy nechci slyšet 

hlas Dobrého pastýře? 

 Pro povzbuzená sebe sama: Kdy jsem udělal 

dobrou zkušenost, když jsem následoval to, 

k čemu mne slyšené Boží slovo vedlo? 

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) 

 

104. Lze být křesťanem, a přitom nevěřit v Kristovo 

zmrtvýchvstání? 
   Nikoliv. „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, 

marná je naše víra“. 
 

105. Jak učedníci zjistili, že Ježíš vstal z mrtvých? 
   Učedníci, kteří nejprve ztratili veškerou naději, uvěřili 

v Ježíšovo zmrtvýchvstání, protože ho po jeho smrti při 

nejrůznějších příležitostech spatřili, hovořili s ním, a tak 

poznali, že je živý. 

   Velikonoční události, které se odehrály v Jeruzalémě 

roku 30, nejsou žádné vymyšlené příběhy. Ježíšova smrt  

a domnělý krach jejich společné věci vedly učedníky 

k tomu, že se rozutekli („My však jsme doufali, že on je 

ten, který má vysvobodit Izraele“), nebo se zabarikádovali 

za zamčenými dveřmi. Teprve setkání se zmrtvýchvstalým 

Pánem je vysvobodilo ze strnulosti a naplnilo je nadšenou 

vírou v Ježíše Krista, Pána nad životem a smrtí. 
 


