
Z dnešního evangelia:   

   Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim 

a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, 

svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – 

až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo 

nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým 

učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si 

napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení 

stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, 

vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: 

‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ 

Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, 

aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli 

se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu 

táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, 

dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky 

míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, 

nemůže být mým učedníkem.“   (Lk 14, 25-33)  

 

 

 

   Každý, kdo chce být v úzkém vztahu s Bohem, musí ve 

svém srdci souhlasit se zanecháním všeho, pokud Bůh to 

po něm vyžaduje. Bůh samozřejmě nikdy nepožaduje to, co 

nemá smysl. Vychovává  člověka k tomu, aby byl prostý,  

opravdový a díky tomu, aby celý svůj život považoval za 

dar od Boha. Ježíš touží po tom, aby ten, kdo je jeho 

učedníkem, byl opravdu svobodný. Tuto svobodu  však 

získáváme mnohdy těžko. Často je zaplacena velkým 

utrpením, neboť není pro člověka lehké, vyhnout se 

sobectví.  Jestli si někdo myslí, že je možné  být  

Ježíšovým učedníkem bez nesení konkrétní námahy  

a oběti, ten se mýlí..  (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Ó milý Ježíši Kriste, 

děkujeme tvé nekonečné milosti, jenž jsi své svaté tělo 

dal nemocným k lékařství duchovnímu, nečistým 

k očištění, slepým k věčnému osvícení, chudým jako 

kořist věčného bohatství. 

Proto prosíme tvou svatou milost, abys ráčil uzdraviti  

i omýti naši poskvrnu a osvítiti naši slepotu a 

odejmouti naše nedostatky, aby tvé svaté tělo i tvá 

svatá krev nám byla obranou ve vší nouzi i mocí ve 

všech slovech i pravdou ve všech soudech a útěchou 

v našem konci.    (Jan Milíč z Kroměříže) 
 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Z hlediska Božího vlastně žádná špatná doba 

neexistuje. Každá doba je nám nakonec dána Bohem 

jako zvláštní příležitost sloužit mu a růst k němu.  

(Oto Mádr) 

 Vertikála ducha, posílená zkouškami, nás musí 

ochraňovat před pokušením horizontály materiálního 

života. (Oto Mádr) 

 Pravda vzkříšení je jako velký strom: můžeme 

odříznout pár větví, o kterých si myslíme, že to jsou 

pouhé legendy, ale základní kmen zůstává silný… To, 

že strom dále roste, si žádá vysvětlení: kritikové přišli 

s rozličnými teoriemi, nebyly však přesvědčivé natolik, 

aby strom vyvrátily. (John Morris: Současné kredo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 11.9.2013 v 18.30 hod. 

 
  

Odpověď k žalmu – neděle 8.9.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pane, tys nám býval útočištěm  

od pokolení do pokolení!“ 

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:  

Lukavec 10.9.2013 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č.35(2013) 

8.9.2013  

23. neděle v mezidobí  
Svátek Narození Panny Marie 



 

Některé památky v týdnu 
 

12. září – nez. pam. Jména Panny 

Marie 
 

   Pro celou církev tento svátek vznikl jako památka na 

poražení turecké armády u Vídně v r. 1683, které 

souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její 

pomocí. Je tedy zároveň projevem vděčnosti  

a poukazem na identitu jména Mariiny vznešené, 

neporazitelné osobnosti a pomocnice křesťanů  

v nejtěsnější Boží blízkosti. 

   Svátek Jména Panny Marie se začal objevovat ve 

španělské diecézi Cuenca na počátku 16. století. 

Původně se slavil jako oktáv svátku Narození P. Marie 

(15.9.). V roce 1587 byl posunut na 17.9. a vzhledem k 

tomu, že hebrejské dívky dostávaly jméno až dva týdny 

po narození, začalo k jeho slavení docházet až 22.9. 

Snaha o takový detail by mohla poukazovat na zdvojení 

svátku, jehož význam je odlišný. 

   Papežem Inocencem XI. byl ustanoven pro celou 

latinskou církev hned po vítězství nad Turky. A jeho 

slavení bylo v neděli v oktávu Narození P.M., protože 

vítězná bitva se uskutečnila v neděli 12.9. 1863. 

   Na toto zářijové datum byl svátek při reformě 

kalendáře v roce 1911 stanoven papežem Piem X.  

V roce 2001 došlo i k opětovnému zařazení památky 

(vypuštěné r.1970) zpět do Všeobecného Římského 

kalendáře. 

   K nejznámějším poutním místům Jména Panny Marie 

u nás patří poutní kostel zasvěcený Mariinu jménu na 

Lomci a chrám Panny Marie ve Křtinách. 

 
Další památky: 

9. září – nez. pam sv. Petra Klavera, kněze, misionáře 

10. září – nez. pam. bl. Karla Spinoly, kněze, 

Šebestiana Kimury, kněze a 50 druhů, mučedníků 

13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa  

a učitele církve  

14. září – svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září – 24. neděle v mezidobí a zároveň svátek 

Panny Marie Bolestné 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 8.9.2013 – v 9.00 hod.  
                        v Sulejovicích v 10.30 hod. 
Ne 15.9.2013 – v 9.00 hod. 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. Za † Danu 

Láchovou 

 
Ve čtvrtek 12. září 2013 od 17.00 hod. zveme do budovy 

biskupské kurie v Litoměřicích na přednášku o biskupu 

Antonu Aloisi Weberovi. Přednáší doc. Jaroslav Šebek. 

 

Modlitba vlastními slovy  

(Romano Guardini) 
 

    

   Nejživější forma modlitby je ta, která vzniká přímo ze 

srdce toho, kdo se modlí. 

   Sděluje-li člověk Bohu bezprostředně svou lítost a touhu, 

svou úctu a radost, svou prosbu a dík, je to tak říkajíc 

prajazyk modlitby… K tomu, aby se člověk stal člověkem, 

patří, aby se naučil mluvit, aby nabyl podivuhodné 

schopnosti sdělovat své poznatky a dávat druhému na 

srozuměnou, jak o něm smýšlí. Každý člověk vnímá svým 

vlastním způsobem, vidí svět jinýma očima a chce to, co 

chce právě jen on a nikdo jiný; to se má projevit v jeho 

řeči. Podobně je tomu i u modlitby. Nemodlíme se, 

abychom dávali Bohu na vědomí, co si přejeme, vždyť zná 

naše srdce lépe než my sami; nýbrž ten, kdo se modlí, žije 

před Ním, k Němu, z Něho, dává Bohu, co jeho jest,  

a dostává, co Bůh chce dát. Proto má být mluva modlitba 

opravdu člověku vlastní. 

   Vlastní slova přicházejí někdy snadno. „Co na srdci, to 

na jazyku“, praví přísloví. Když člověk cítí Boží blízkost, 

anebo když je něčím sužován a poroučí se do dobrotivých 

rukou svého Pána, přicházejí slova sama od sebe, a člověk 

musí jenom dbát, aby zůstala pravdivá. Často však bývá 

srdce prázdné a duch nemá co říci; člověk je jako vyprahlý 

a mluvení se stává námahou. Tuto vyprahlost je třeba 

přijmout, neboť má svůj smysl. V ní se má člověk osvědčit 

na základě pouhé víry, trpělivosti, poslušnosti a bez 

pomoci citu. Odsud teď musí vycházet slova modlitby,  

a protože mají zůstat pravdivá, musí být velmi prostá. 

Soustředí se k podstatnému; k jednoduchým projevům víry, 

úcty, důvěry a ochoty. Taková slova nejsou horší než ta, 

která tryskají z vnitřního bohatství, snad jsou dokonce 

lepší. V každém případě jsou v takové chvíli správná  

a nelze je ničím nahradit. 

   Rovněž se nesmíme kvůli námaze, kterou nás vlastní 

slova stojí, utíkat příliš snadno k cizím. Člověk má vytrvat 

ve škole vnitřní chudoby; v ní se naučíme, co nás jinak 

nemůže naučit sebezbožnější modlitební kniha. A i kdyby 

se modlitba neměla skládat z ničeho jiného, než že bychom 

řekli Bohu: „Chci Tě poslechnout a dělat své věci tak 

dobře, jak jen umím“, nebo: „Poroučím do Tvé svaté péče 

sebe i ty, kteří jsou mi svěřeni,“ – byla by před Bohem 

stejně cenná jako nejnádhernější řeč, která vytryskne 

z nitra v hodinách uchvácení. (Romano Guardini:  

O modlitbě) 

    

 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho a milešovského kostela. 
 

 

Pán Bůh zaplať! 

 „YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

55. Lze s anděly navázat vztah? 
   Ovšem. Anděly lze prosit o pomoc a o přímluvu  

u Boha. 

   Každý člověk dostává od Boha anděla strážce. Je dobré  

a smysluplné modlit se k andělu strážci za sebe i za 

ostatní. Andělé mohou dát o sobě vědět v životě 

křesťanů například jako poslové nějaké zprávy nebo jako 

pomáhající průvodci. S falešnými anděly ezoteriky nemá 

víra nic společného. 
 
 


