
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se 

svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ 

Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za 

Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za 

koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi 

Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: 

„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to 

nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: 

Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev  

a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od 

nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na 

nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 

Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, 

že je Mesiáš.        (Mt 16,13-20) 

 

K zamyšlení 

   Dnešní doba má bohatou zkušenost s množstvím 

korupce. První čtení vypráví příběh téměř 3000 let starý, 

který reflektuje něco podobného. Je to ale důvodem  

k odmítnutí autority jako takové? Ježíš v evangeliu 

pověřuje autoritou (mocí) rybáře Petra. Právem se můžeme 

ptát na kompetence nevzdělaného muže, i když chodil do 

Kristovy školy snad několik let. Ale Bůh sám autoritu 

respektuje a to i v případě, kdy nositeli jsou obyčejní lidé. 

Když Petrovi říká slova o skále a klíči, klade mu na srdce 

nejen úkol, ale svěřuje mu i příslušné kompetence a moc. 

Jen těžko si představit fungující podnik, který nikdo neřídí. 

Platí-li to pro běžnou výrobu, jak by to neplatilo pro velké 

společenství církve. A to i za cenu chyb a selhání. Bůh je 

schopen si své dílo ochránit i přes mnohá selhání. A tak 

společně se svatým Pavlem zůstáváme v údivu nad 

velikostí Boží moci a jeho moudrostí.    (Pramen: vira.cz) 

O modlitbě 
 

Modlit se znamená, dát se Bohu k dispozici, 

aby ve vás mohl jednou vykonat to, co dávno chtěl 

vykonat, 

a říci, co vám už dávno chtěl říci 

a k čemu mu nikdy nenecháme čas ani klid. 

Bůh potřebuje čas, mnoho času, 

protože musí mnoho říci a mnoho v nás musí 

vykonat… 

Modlit se znamená říci Bohu: 

Zpracuj mě a učiň, ať se dám zpracovat. 

Konej ve mně svou vůli… 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Kdo žije bez kořenů, ztrácí oporu. (Anselm Gruen) 

 Modlitba nás neosvobozuje od utrpení, ale proměňuje 

naši bolest. (A. Gruen) 

 Hluboká víra v to, že ve smrti je život. (A. Gruen)  
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Aktivity v týdnu: 

 
Odpověď k žalmu – neděle 24.8.2014 

 

 
 

„Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,  

dílo svých rukou neopouštěj!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út 26.8.2014 v 7.30 hod. 
St - v 17.30 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. 30. 8. a 6. 9. zrušena 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 26.8.2014 od 15.00 h 

VÁCLAV Č. 34 (2014) 

24.8.2014  

21. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

29. srpna– pam. Umučení sv. Jana Křtitele 

   O umučení Předchůdce Páně podává zprávu 

evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6,17-29). 

Josef Flavius píše, že se to stalo v tvrzi Machaerus, kde 

měl Herodes Antipas královský palác. Podle staré 

tradice přenesli Janovi učedníci jeho mrtvé tělo do 

samařského města Sebaste a uložili ho na místě, kde 

byla v 1. polovině 4. století zbudována bazilika. Zdá se, 

že památka Předchůdce Páně, slavená v Jeruzalémě už v 

5. století kromě slavnosti Narození také dnešního dne, 

byla výročím posvěcení této baziliky. Během 6. a 7. 

století se rozšířilo slavení této památky na Východě i na 

Západě s názvem Umučení nebo Stětí sv. Jana Křtitele. 

Další památky: 

25. srpna – nez. pam. sv. Benedikta, Jana, Matouše, 

Izáka a Kristiána, mučedníků, patronů Polska, Čech  

a Moravy, také sv. Ludvíka, krále, také sv. Josefa 

Kalasanského, kněze 

27. srpna – pam. sv. Moniky  

28. srpna – pam. sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

31. srpna – 22. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 24.8.2014 – v 9.00 hod. za pana Petra Březovského  

a jeho rodinu 
                              v Sulejovicích v 10.30 hod. - zrušena 

Ne – 31.8.2014 – v 9.00 hod. za  

                           v Sulejovicích v 10.30 hod.  
 

 

Pochopit tajemství daru svobody 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Pochopit tajemství 

daru svobody je naším úkolem a naší povinností. Proto je 

nutno žít s Kristem, denně s ním rozmlouvat, aby nám 

mohl dát pravdu – a pravda nás osvobodí. Tato věci nelze 

nastudovat z knih, ale lze se k nim dostat modlitbou. Pýcha 

nikdy nemůže pochopit tajemství, tak jako rozkošnictví 

nemůže pochopit lásku. Se svobodou souvisí i rozhodování 

při výchově a nasměrování dětí při výběru jejich povolání, 

při plnění jejich i našeho celoživotního poslání. Člověk se 

může svobodně rozhodnout nejen pro plnění poslání, ale  

i proti němu. Třeba z finančních důvodů. Kristus je 

zárukou naší svobody rozhodnout se pro to, k čemu nás 

Bůh stvořil. Každý má své povolání, které je originální. 

Jsou ale lidé, kteří nechtějí podstoupit riziko originálního 

prožívání, raději by se jen vezli a kopírovali druhé. 

Křesťanská polovičatost ke správnému rozhodování 

nestačí. 

 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

35. pokračování  

   30.d Poznání víry nás nevybízí k patření pouze na vnitřní 

pravdu. Pravda, kterou nám víra zpřístupňuje, je pravdou 
soustředěnou na setkání s Kristem, na rozjímání Jeho 

života, na vnímání jeho přítomnosti. V tomto smyslu svatý 

Tomáš Akvinský mluví o oculata fides apoštolů – víře, která 
vidí! – vzhledem k vidění Zmrtvýchvstalého tělesným 

zrakem. Uviděli vzkříšeného Ježíše svýma očima a uvěřili, 

mohli totiž proniknout hloubku toho, co viděli, aby 
vyznávali Syna Božího, sedícího po pravici Otcově.  

Záplava obrazů informací a dojmů v televizi, časopisech  

a na internetu nás svádí  k povrchnosti. Obrázky se rychle 

střídají a pohledu pro vnímání hlubších souvislostí tak 

nezbývá čas ani prostor. Pohledům na skutečnosti víry ale 

právě takovýto postoj nesvědčí. Tam je třeba setrvat, 

dopřát si čas a pokoušet se o pohled do hloubky, pod 

povrch vjemů. Jinak se s Boží pravdou nesetkáme. 

 Zkusme si uvědomit nějakou podstatnou větu víry 

a setrvat u ní, nechat se vést do hloubky 

pochopení. 

 Podívejme se na nějaké umělecké dílo 

s novozákonní tématikou a opět setrvejme nějakou 

chvíli u něho, abychom vnímali, co všechno nás 

k tomu dál napadne. 

 

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) 

 

107. Vrátil se Ježíš svým zmrtvýchvstáním do téhož 

tělesného stavu, v jakém žil během svého pozemského 

života? 

   Zmrtvýchvstalý Pán dovolil učedníkům, aby se ho 

dotýkali, jedl s nimi a ukázal jim na svém těle stopy svého 

utrpení. Přesto svým tělem už nepatří pozemskému životu, 

nýbrž se podílí na božském životě svého Otce. 

   Zmrtvýchvstalý Kristus, který na svém těle nadále nese 

rány po ukřižování, už není vázán prostorem a časem. 

Mohl procházet zavřenými dveřmi a zjevovat se svým 

učedníkům na různých místech a v podobě, ve které ho 

hned nepoznali. Jeho zmrtvýchvstání proto nebylo 

návratem do normálního pozemského života, nýbrž 

vstupem do nového způsobu bytí: „Víme totiž, že Kristus 

vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá 

vládu“. 
 


