
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti 

tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe 

říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si 

ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla 

potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však 

neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani 

církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, 

pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na 

nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na 

nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva  

z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od 

mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 
                                                               (Mt 18,15-20) 

 

 

 

K zamyšlení 

   Prvou část dnešního evangelia lze vidět jako určitou 

aplikaci či ilustraci k požadavku lásky k bližnímu, a to  

v prostoru církve. Evangeliem vyžadované postoje jsou 

všechno jiné, než pokleslé, bezbřehé kývání na cokoliv.  

A také nejsou ostrým soudem. Šetří jak důstojnost pravdy, 

tak i důstojnost člověka. A nepřeceňují moc a schopnosti 

jedince ani nenadřazují kolektiv jednotlivci. 

Nepřehlédněme: je třeba získat bratra.   (Aleš Opatrný) 

Modlitba 
 

Obnov mě, Bože, neboť soudím jen rozumem, dej, ať 

naslouchám také svému srdci. 

Pohoršuji se nad vnějšími věcmi, dej, ať v každém 

člověku vidím také dobro. 

Dej, ať od druhých žádám málo, sám od sebe mnoho. 

Zbav mě strachu z budoucnosti, neboť je v tvých rukou. 

Pomáhej mi, abych tě nehledal jen hladkými slovy,  

ale srdcem a činy. 

Nechci se už honit a štvát, ale mít čas pro tebe a pro 

lidi. 

Učiň, abych byl čestný, věcný, otevřený, slušný  

a pravdomluvný – obnov mě. 
 

 
 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Duši nesytí a neuspokojuje znalost mnoha věcí, nýbrž 

vnitřní nazírání a okoušení těchto věcí. (Ignác 

z Loyoly) 

 Dokud žijeme, bojujeme, dokud bojujeme, je to 

znamení, že jsme nepodlehli a že v nás přebývá dobrý 

duch. A pokud tě smrt nezastihne jako vítěze, ať tě 

nalezne alespoň jako bojovníka. (sv. Augustin) 

 Všechny potíže při modlitbě plynou z jediné příčiny: 

že se člověk modlí, jako by tu Bůh nebyl. (sv. Terezie 

z Avily) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 

Odpověď k žalmu – neděle 7.9.2014 
 

 
 

„Kéž byste dnes uposlechli jeho hlas! 

Nezatvrzujte srdce svá!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út - v 17.30 hod. 

St - v 17.30 hod. 10.9.2014 v 16.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.  

Pá - 17.30 hod. 12.9.2014 v 16.30 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 9.9.2014 od 15.00 h 

VÁCLAV Č. 35 (2014) 

7.9.2014  

23. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 

   Narodil se kolem roku 349 v Syrské Antiochii (dnešní 

Antakya v Turecku). Po studiu řečnictví přijal křest  

a věnoval se poustevnickému životu. Roku 381 se stal 

jáhnem a v té době začal i literární činnost. Knězem byl 

od r. 386 a upozornil na sebe svou výmluvností  

s mimořádnou řečnickou schopností. Po 11ti letech byl 

povolán za konstantinopolského patriarchu. Zůstal věrný 

svým zásadám, vedl skromný život a pranýřoval 

rozmařilost bohatých. Jeho ctnosti vedly k tomu, že byl 

opakovaně poslán do vyhnanství (403 a 404) odkud 
pokračoval v díle psaním spisů. Starostlivou péčí  

o duchovní dobra se střetával s úsilím nepřátel dostat ho 

co nejdál. Císař pak potvrdil jeho odsun i z oblasti 

arménského Kukusu na východě Turecka až 

k východnímu břehu Černého moře. Tam však nedošel  

a podlehl útrapám v pontské Komani (u současného 

Tokátu v severním Turecku). Jeho poslední slova byla: 

"Sláva Bohu za všecko." Ostatky byly r. 1204 slavně 

převezeny do Konstantinopole. 

Další památky: 

8.září - svátek Narození Panny Marie 
9. září – nez. pam sv. Petra Klavera, kněze, misionáře 

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

Kimury, kněze a 50 druhů, mučedníků 

12. září – nez. pam. Jména Panny Marie 

14. září – neděle - svátek Povýšení svatého kříže 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 7.9.2014 – v 9.00 hod.  
                           v Sulejovicích v 10.30 hod. – za syny 

Michala a Davida, za jejich obrácení a spásu 

Ne – 14.9.2014 – v 9.00 hod. za žáky a studenty všech 

stupňů škol a za jejich učitele 

                              v Sulejovicích v 10.30 hod.  
 

 

V neděli 14. září 2014 od 9.00 hod. bude sloužena mše 

sv. za žáky a studenty všech stupňů škol a za jejich 

učitele. Požehnáme při ní školní tašky, učebnice  

a pomůcky. 

 

   Římskokatolická farnost Lovosice zve všechny dětí  

a mládež. Na faře probíhá vyučování náboženství  

a také připravování ke křtu. Rozvrh výuky - podle 
dohody. Prosím rodiče, aby přihlašovali své děti do 

náboženství.  

 

Ochota dívat se 
(Ludvík Armbruster) 

  

   Všechna velká světová náboženství hovoří o skutečném, 

pravém já. Ve Starém zákoně se tomu říká srdce člověka. 

A naši středověcí křesťanští mystikové tomu říkali hrot 

duše nebo jiskra duše. Ten hrot, to je bod, který už nemá 

žádný rozměr, je to místo, kde se stýkáme s Bohem. Není 

to snadná cesta, protože naše představy jak o sobě samém, 

tak o Bohu jsou zkreslené. Jde o to, abychom se setkali se 

skutečným, živým Bohem, a ne s nějakou naší představou. 

Svatý Ignác je přesvědčen, že ten, kdo se do toho pustí, 

určitě něco zažije, protože ho Bůh nenechá na pokoji, ale 

bude v něm působit. Nežádají se po nás silácké výkony, 

nýbrž ochota dívat se, všimnout si, jak to se mnou  

a s Bohem vlastně je. 
 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

36. pokračování  

   31.a Jedině takto, skrze Vtělení, skrze sdílení našeho 

lidství mohlo dojít plnosti poznání, jež je vlastní lásce. 
Světlo lásky se totiž rodí, když jsme zasaženi v srdci  

a přijímáme do sebe vnitřní přítomnost milovaného, která 

nám umožňuje rozpoznat jeho tajemství. Chápeme tak, 

proč je víra spolu se slyšením a viděním u svatého Jana 

dotykem, jak praví ve svém prvním listu: „slyšeli jsme, 
vlastníma očima viděli... a vlastníma rukama se dotýkali 

Slova života...“ (1 Jan 1,1).  

   Dotkne-li se člověk nějakého běžného předmětu, ví, čeho 

se dotýká, ale jeho nitra se něco takového zpravidla netkne 

- pokud to není předmět, spojený s milovanou osobou nebo 

s důležitou památkou. Tam jde najednou mnohem víc, než 

o pouhý předmět, tam se „dotkneme“ i milované osoby  

a ona nás. Podobně je to s naší vírou. Ta je „dotykem“ 

slyšeného, milujícího a milovaného Ježíše. Pro poznání ve 

víře to znamená víc, než jen potěžkat předmět v ruce nebo 

dotýkat se druhého člověka. 

 Kdy a kde se mne Ježíš d takto „dotkl“ nebo jsme 

se „dotkl“ já jeho? 

 Co vlastně mou víru, která vede k setkání 

s Ježíšem, posiluje? 

 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Pán Bůh zaplať! 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

108. Jak se zmrtvýchvstáním změnil svět? 

   Protože od té chvíle smrtí už nic nekončí, vrátila se na 

svět radost a naděje. A když smrt ztratila nad Ježíšem 

„svou moc“ přišla o svou moc i nad námi, pokud patříme 

k Ježíšovi. 

109. Co znamená, že Ježíš vstoupil na nebesa? 

   Nanebevstoupení znamená vstup Ježíšova lidství do 

božské slávy, v níž navěky zůstává s Otcem. Ve svém Synu 

je nám Bůh lidsky blízký. Nadto Ježíš prohlašuje v Janově 

evangeliu: „A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu 

všechny k sobě“.  

   V Novém zákoně vyznačuje Ježíšovo nanebevstoupení 

konec čtyřicetidenní mimořádné blízkosti Vzkříšeného 

s učedníky. V závěru této doby vstupuje Ježíš s celým 

lidstvím do Boží slávy. Písmo svaté to vyjadřuje obrazy 

„oblak“ a nebe“. „Člověk,“ říká papež Benedikt XVI., „tak 

nalézá prostor v Bohu.“ Ježíš Kristus je nyní u Otce  

a odtud přijde jednoho dne „soudit živé i mrtvé“. Kristovo 

nanebevstoupení znamená, že Ježíš už není viditelně 

přítomen na zemi, a přece je tu. 
 


