
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského  

a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna 

kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, 

synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí 

neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili  

a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ 

Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu 

izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: 

„Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné 

vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, 

Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu 

jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá 

víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její 

dcera zdravá.         (Mt 15,21-28) 

 

K zamyšlení 

   Ježíš se občas nacházel mimo Palestinu, v pohanských 

krajinách. Tentokrát je přímo v tyrských a sidónských 

krajích, na severu Svaté Země. A hle, přichází k němu 

kananejská, tam žijící žena. Její křik je plný tísně  

a naléhavé potřeby, který je vyvoláván mateřskou láskou. 

Dcera této ženy je krutě spoutána a trýzněna démonem; 

proto se matka obrací na Ježíše. Slyšela o něm vyprávět,  

o jeho dobrotě vůči nemocným, o jeho zázračných činech. 

Obrací se k němu s žádostí, která je podepřena intenzivní 

vírou.  (Pramen: P. ALBERT VANHOYE, S.I.) 

Modlitba 
 

Setkávám se s mnoha lidmi, kteří o tebe nedbají. 

Usnadňují si život a mají snadný život. 

Jdou kupředu, jejich postavení je neotřesitelné. 

Bohatnou, rostou pýchou a povýšeností. Mají silné 

nervy, neruší je svědomí. 

Používají svých loktů a jdou přes mrtvoly. 

Všichni jim tleskají, a proto i mě láká,  

abych to dělal stejně. 

Ale ty mi, wšemohoucí Bože, ukazuješ Ježíše: 

Oni ho nechávají padnout, zabíjejí ho na kříži. 

Jeho život pro lidi, přivádí svět dále, než štěstí  

všech zlých. 

Zůstávej se mnou. Když mi voda sahá až po krk,  

nedej mi utonout. 

Když se od tebe vzdaluji, nutně zahynu. 

Když tě hledám, ty mě najdeš. 

 
 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Je to srdce, které zakouší Boha, a ne rozum. (Pascal) 

 Jistota Boha dává životu smysl. Překonává schopnost 

chovat se špatně a beztrestně. (Albert Camus) 

 Bůh je výraz pro inteligenci vesmíru. (Chalíl Džibrán) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 
Odpověď k žalmu – neděle 17.8.2014 

 

 
 

„Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí 

kdekterý národ!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út, St – v 17.30 hod. 

                   středa 20.8. v 16.30 h. 

  Čt - 7.30 hod.  

Pá - 17.30 hod. 22.8. v 16.30 h. 

  Ne - 9.00 hod.  

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 24.8. zrušena 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod.  
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 26.8.2014 od 15.00 h 

VÁCLAV Č. 33 (2014) 

17.8.2014  

20. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. srpna – pam. sv. Pia X., papeže 

   Narodil se 2. 6. 1835 v Riese v severovýchodní Itálii 

jako syn chudých zemědělců. Jmenoval se Giuseppe 

Sarto. Po vysvěcení na kněze (1858) byl nejprve devět 

let kaplanem, potom venkovským farářem; od roku 1875 

kanovníkem, kancléřem a spirituálem v semináři  

v Trevisu; biskupem v Mantově (1884), kardinálem  

a benátským patriarchou (1893). Jako papež (od roku 

1903) vyhlásil reformu církevní hudby, breviáře  

a misálu, církevního práva a římské kurie; rázně zakročil 

proti nesprávným naukám modernismu; zreformoval 

vyučování katechismu; stanovil předpisy pro první svaté 

přijímání; vybízel k častému přijímání svátostí  

a k aktivní účasti na slavení liturgie. Jeho programovým 

heslem bylo: Všechno obnovit v Kristu. Zemřel 20. 8. 

1914, krátce po vypuknutí světové války, které se marně 

snažil zabránit. Za svatého byl prohlášen v roce 1954. 

Další památky: 

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

20. srpna – pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve 

22. srpna – pam. Panny Marie Královny 

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

24. srpna – 21. neděle v mezidobí; (toho dne je svátek 

sv. Bartoloměje, apoštola) 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 17.8.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Andreja a Annu 

a bratra Otu a švagrovou Zorku 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Hermínu 
Út – 19.8.2014 – za † Marii Gožovou 

St – 20.8.2014 – poděkování za 54 let života a za další dar 

zdraví 

Čt – 21.8.2014 – za nová kněžská povolání 

Ne – 24.8.2014 – v 9.00 hod. 
            v Sulejovicích v 10.30 hod. - zrušena 

 
 

Svoboda a nesvoboda - klid a neklid 
 

   Ti, kteří se ve svém jednání nedívají na nic jiného než na 

Boží vůli, radují se ze svaté svobody ducha, kterou mají 

Boží děti a která působí, že ochotně přijímají všechno, co 

se líbí Ježíši Kristu, přes rozpor ze strany sebelásky nebo 

také lidských ohledů. Láska k Ježíši Kristu v nich probouzí 

„svatou lhostejnost,“ takže všechno přijímají stejně. Ať je 

to sladké nebo hořké. Netouží pro sebe po pomíjivých 

věcech, ale po tom, co se líbí Bohu. Se stejným klidem se 

zabývají jak věcmi velkými, tak i malými, milými  

i nemilými: stačí jim, že se líbí Bohu. 

   Mnozí to zase dělají opačně: zdánlivě chtějí sloužit Bohu, 

ale jen určitým způsobem, na určitém místě, jen s přáteli  

a jen za jistých okolností. V jiném případě práci vzdávají, 

nebo ji vykonávají špatně. Takoví lidé nemají svobodu 

ducha, ale jsou otroky sebelásky, a proto také získávají 

nevelké zásluhy i za to, co již vykonali. Žijí v neklidu  

a Ježíšovo jho je pro ně příliš těžké. 

   Avšak ti, kteří opravdu milují Ježíše Krista, s láskou 

konají to, co se mu líbí, právě proto, že se Mu to líbí: když 

chce, kde chce a jak On žádá – jak v životě, které přináší 

světské uznání, tak také ve skrytu a v odmítnutí. V tom 

spočívá milovat Ježíše. 

 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

34. pokračování  

   30.c  Na druhé straně se víra pojí také s viděním. Někdy 

vidění Ježíšových znamení předchází víru, jako u židů, kteří 

po vzkříšení Lazara „uviděli, co Ježíš vykonal, a uvěřili  

v něj“ (Jan 11,45).  

   Kdo chce vidět poutavé, neobyčejné a neslýchané věci 

může snadno přehlédnout věci malé, ale skutečně Boží. 

Evangelia nás ujišťují, že Pán Ježíš nekonal své mocné 

činy tajně, ale že je také nevystavoval na odiv publiku. 

Odpuštění hříchů, vrácení naděje k životu, obrácení 

hříšníka - to jsou skutečnosti nejméně tak veliké, jako 

vzkříšení Lazara! A stále se dějí okolo nás a mnohdy  

i v nás samotných. 

 Jsem ochoten vidět dobré změny, které souvisí 

s Boží činností, také u lidí, kteří mi nejsou 

sympatičtí nebo s nimi v něčem nesouhlasím? 

 Nedostávám se do zajetí touhy po vidění věcí 

mimořádných a  nápadných? 

 

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) 

 

106. Existují důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání? 

   Neexistují žádné přímé důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání 

ve smyslu výsledků exaktních věd. Avšak existují silná 

svědectví četných jednotlivců i skupin těch, kteří byli 

přímými účastníky jeruzalémských událostí. 

   Nejstarším křesťanským svědectvím o zmrtvýchvstání je 

list, který napsal sv. Pavel církevní obci v Korintu asi 

dvacet let po Ježíšově smrti: „Vyučil jsem vás především 

v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě 

s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal 

z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; a že se ukázal 

Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům 

bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však 

již zesnuli“. Pavel zde dosvědčuje živou tradici, kterou 

nalezl v prvotním křesťanském společenství, když se dva 

nebo tři roky po Ježíšově smrt a zmrtvýchvstání sám stal 

křesťanem – na základě převratného setkání se vzkříšeným 

Pánem. Učedníci pochopili prázdný hrob jako první odkaz 

na Ježíšovo zmrtvýchvstání. Právě ženy, které podle 

tehdejšího právního chápání nebyly schopny vydávat 

svědectví, objevily prázdný hrob. I když se píše, že apoštol 

Jan už u prázdného hrobu „ uviděl a uvěřil“, jistota o tom, 

že Ježíš žije, se upevnila teprve celou řadou jeho zjevení. 

Četná setkání se Zmrtvýchvstalým uzavírá Kristovo 

nanebevstoupení. A přece i po něm až do dnešních dnů se 

lze setkat se živým Pánem: Ježíš Kristus žije. 
 


