
Z dnešního evangelia:   

   Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, 

aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou 

reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto 

podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich 

ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za 

tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde,  

s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své 

přátele i sousedy a řekne jim: ‘Radujte se se mnou, protože 

jsem našel svou ztracenou ovci.’ Říkám vám, že právě tak 

bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se 

obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří 

obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset 

stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, 

nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když 

ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: 

‘Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, 

kterou jsem ztratila.’ Právě tak, říkám vám, mají radost 

Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“   
(Lk 15, 1-10)  

 

 

 

   Ježíš směřuje svá podobenství na ty, kteří vědí málo  

o Božím  milosrdenství, ale radují se ze své spravedlnosti. 

Pohrdají  těmi, kteří se ve svém životě ztratili, považují je 

za ztracené. Těmto lidem Ježíš říká, že Bůh – jako pastýř 

z podobenství – se neunaví, až najde alespoň jednoho 

člověka, který se ztratil. Každá osoba má pro Boha 

neopakovatelnou hodnotu, jíž chce chránit.  

   Svatý Lukáš poukazuje na výjimečnou misii ženy, proto 

vedle přirovnání o pastýři ukládá druhé podobenství, ve 

kterém hraje hlavní roli žena. Vidíme zde Boží snahu  

o otcovskou a mateřskou péči o stvoření. Bůh tedy hledá 

hříšníka stále, dokud  ho nenajde.     (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Hymnus římského breviáře 

 

Na sklonku dne tě upřímně 

Tvůrce všech věcí prosíme: 

S tou laskavostí, jíž jsi znám, 

stůj při nás v noci a nás chraň. 

Jen o tobě ať srdce sní, 

ať ve snu cítí, že s ním jsi, 

aby hned jak se rozední, 

znělo tvou chválou nejčistší. 

V žití nám pevné zdraví dej,  

v nás oheň lásky rozehřej, 

ať temnou noc a také nás 

rozjasní tvého světla jas. 

To, Otče mocný nejvýše, 

dej skrze Krista Ježíše, 

s nímž a se svatým Duchem též 

po všechny věky kraluješ. Amen. 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Byl bych nepochybně křesťanem, kdyby křesťané jimi 

byli dvacetčtyři hodin denně. (Mahátma Gándhí) 

 Kdybychom my křesťané žili tak, jak bychom měli, 

pohanské děti by na nás patřily s větším úžasem než na 

ty, kteří konají zázraky. (Jan Zlatoústý) 

 Všechno mě posiluje v přesvědčení, že budoucnost teď 

může být dobyta a vedena jen těmi, kteří se spojí ve 

společné víře v duchovní budoucnost Země.  

(Pierre Teilhard de Chardin) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 18.9.2013 v 18.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 21.9.2013 ve 20 h. 

 
  

Odpověď k žalmu – neděle 15.9.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vstanu a půjdu k svému Otci.“ 

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:  

Sulejovice 22.9.2013 – zrušena 

Vchynice 22.9.2013 v 11.00 hod. Poutní mše ke 

cti sv. Václava 

VÁCLAV Č.36(2013) 

15.9.2013  

24. neděle v mezidobí  
Svátek Panny Marie Bolestné 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

16. září – pam. sv. Ludmily, mučednice 
 

   Narodila se kolem roku 860 na knížecím dřevěném 

hradu Pšov nad soutokem Labe a Vltavy v Čechách, 

severně od Prahy. Provdána za knížete Bořivoje, který 

po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona 

křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce  

k slovanské bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva 

a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti Vratislava se 

usadila na vdovském sídle Tetíně u Berouna, kde byla 

od najatých vrahů uškrcena. 
 

Další památky: 

17. září – nez. pam sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, 

biskupa, mučedníků, také památku sv. Roberta 

Bellarmina, biskupa a učitele cíkve 

19. září – nez. pam. sv. Januária, biskupa a mučedníka 

a také sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chong 

Ha-sanga a 101 druhů, mučedníků 

20. září – svátek Výročí posvěcení litoměřické 

katedrály 

21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

22. září – 25. neděle v mezidobí  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 15.9.2013 – v 9.00 hod. 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. Za † Danu 

Láchovou  

Ne 22.9.2013 – v 9.00 hod.  
                         v Sulejovicích - zrušena 

                         v 11.00 hod. Poutní ve Vchynicích ke cti 

sv. Václava – Za přítomné, jejích rodiny a za celou obec 

Vchynice 
 

   V pondělí 16. září od 18.00 hod. bude poutní mše sv.  

v kostele sv. Ludmily na Kapucínském náměstí  

v Litoměřicích. Přede mší svatou od 16.45 hod.  shlédneme 

přehlídku českých, moravských a slovenských krojů, 

kterou připravil krojový ateliér paní Pavly Hampton. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na 

údržbu kostela sv. Ludmily. 

 
   Poutní mše sv. v kapli ve Vchynicích se koná v neděli  

22. září 2013 v 11.00 hod. Z toho důvodu mše sv. v tento 

den v Sulejovicích bude zrušena. 

 

Otčenáš 
 

Zasloužili bychom si, abychom se už nesměli modlit. 

Bůh nám však ve své lásce dovolil, že s ním mluvit smíme. 
 Svatý Jan Maria Vianney 

 

 

   Mezi Platónovými žáky se vyprávělo o zemi, v níž byla 

taková zima, že dokonce zamrzala slova ve vzduchu. 

Teprve když nastalo jaro a ledy začaly tát, bylo postupně 

slyšet to, co se řeklo v té kruté zimě. Jsou slova, která nám 

obrazně nejen ve vzduchu, ale i v srdci zamrzají, mimo jiné 

i slova modlitby Otčenáš. Tak důvěrně je známe, tolikrát 

vyšla z našich úst, ale jednotlivá slova nám jaksi zamrzla – 

neslyšíme je. 

 

   Ano, nestačí něco umět „jako Otčenáš“. Snadno se to 

může stát říkankou, které nerozumíme. Anebo rozumíme 

špatně. Otce na nebesích vnímáme mnohdy falešně, podle 

různých životních peripetií, podle momentální nálady. 

 

   Mě osobně Otčenáš vrací do dětství, kdy jsem ta slova 

v rodině i v kostele slýchal a jako každé dítě jim vlastně 

nerozuměl. Na Těšínsku jsem jako ministrant slyšel 

Otčenáš česky, polsky, latinsky. V polštině například české 

„našim viníkům“ znělo naszym winovajcom – a já jako 

dítě přemýšlel, jak chutná to víno s vejcem… Když člověk 

od útlého dětství něco opakuje, moc tomu nerozumí, ale 

stálým opakováním tomu přichází na chuť. Když uslyšíte 

poprvé Janáčka, můžete vnímat jen zvuk či hluk. Po 

několikerém poslouchání se vám začínají vybavovat 

melodie a jednotlivé nástroje. Kdo si prostuduje partituru, 

začne vnímat daleko víc. 

 

   Pamatuji si na jednoho profesora v Krakově. Byl to 

milovník dobrého čaje a nabízel ho při seminářích svým 

studentům. V zápalu diskuse jeden ze studentů 

bezmyšlenkovitě vypil jeden šálek, druhý, a když se 

chystal vypít i třetí, chytil ho profesor za ruku a řekl: „ Pij 

to hlupáku pomaleji, protože je to moc dobré…“ 

 

   Celý život se vlastně učím vychutnávat, co pro mě 

znamená, když řeknu: Otče – náš Otče. Vracím se do 

dětství, dospívání, do dob, kdy člověk měl jistotu, že má 

vedle sebe tátu, který toho sice moc nenamluví, ale je se 

mnou, stojí za mnou, mohu se na něho spolehnout. 

Mnohokrát se nám zdá, že i ten táta na nebesích se 

neozývá, ale slova té modlitby mi už mnohokrát dala 

zakusit, že nejsem sám. 

 

   A tak stále ta slova opakuji. V jednom žalmu čteme: 

„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“ Překládám si to 

po svém: Ochutnávejte, pomalu, vytrvale, a uvidíte, 

zakusíte, jak je náš Otec dobrý! Stálým ochutnáváním ona 

slova rozmrznou a my je možná konečně uslyšíme.  
                               (Prokop Siostrzonek: Ranní zamyšlení) 

 

 

 

   Římskokatolická farnost Lovosice zve všechny dětí  

a mládež. Na faře probíhá vyučování náboženství  

a také připravování ke křtu. Rozvrh výuky - podle 

dohody. 

   Momentálně vyučování náboženství probíhá takto: 

dětí od I. do IV. třídy přicházejí v pátek v 15.15 hod. 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho  kostela. 
 

 

Pán Bůh zaplať! 

 „YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

56. Zaujímá člověk ve stvoření výsadní postavení? 
   Ano. Člověk je vrcholem stvoření, protože ho Bůh 

učinil ke svému obrazu. 

   Stvoření člověka je jasně odděleno od stvoření 

ostatních živých bytostí. Člověk je osoba, to znamená, že 

se může svobodně a rozumně rozhodovat pro lásku nebo 

proti ní. 
 
 


