
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe 

kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako 

Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. 

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět 

odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“   (J, 3 13-17) 

 

 

K zamyšlení 

   Kříž zdobí snad každý kostel a každou domácnost 

křesťanů přesto, že jde de facto o nástroj k zabíjení. Bůh 

však proměňuje lidskou zrůdnost vedoucí ke strašné smrti 

v cestu záchrany. A platí to nejen o kříži, ale i o člověku 

samotném. Bůh nás vede k životu, a když my sami jsme 

nestačili na vlastní rozhodnutí se pro Boha, on sám bere na 

sebe naše selhání a otevírá cestu záchrany. Z mučicího 

nástroje se rázem stává symbol života, protože Ježíš smrt 

překonal. Nikoli bolestí a utrpením, ale poslušností Otci, 

která, ač tvrdě zkoušena bolestí, nebeského Otce 

nezklamala. Ježíš Boží mocí vstává z mrtvých a nástroj 

smrti ztrácí svůj hrůzostrašný obsah. Proto je dnes 

znamením radostného vítězství Boha.  (vira.cz) 

Modlitba 
 

Všemohoucí Bože, Otče, Synu i Duchu Svatý, chválíme 

a děkujeme, že jsi založil své království v tomto světě 

smrti; že se posud zvěstuje tvé slovo a že shromažďuješ 

svůj lid. Uděl svou milostí zmužilost své církvi, aby 

beze strachu vyznávala svou víru a vděčně vydávala 

svědectví o tvé svaté lásce. Zachovej nás na správné 

cestě, abychom se uprostřed všelijakého nepřátelství ani 

nedali vehnat do zoufalství, ani nemysleli o sobě příliš 

vysoko. Potěš ty, kteří trpí pro tvé evangelium. Buď při 

uvězněných. Posiluj je mocí svého životodárného slova, 

nás pak chraň před slabostí a zoufalstvím. Vysvoboď 

nás z našeho sevření a úzkosti. 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Když si člověk vezme čas na Pána Boha, Pán Bůh mu 

dá čas na všechno ostatní. 

 Když zakopne jazyk je to horší, než když zakopne 

noha. (africké přísloví) 

 Boží milosrdenství je daleko větší než naše 

pochybnosti. 

 V každé osamělosti, v každém zklamání máme dvě 

možnosti: buď zatrpknout, anebo se víc přimknout ke 

Kristu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 

Odpověď k žalmu – neděle 14.9.2014 
 

 
 

„Nezapomínejte na Boží skutky!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út - v 17.30 hod. 

             St - v 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.  

Pá - 17.30 hod. 19.9.2014 v 16.30 hod. 

  Ne - 9.00 hod.  

Sulejovice Ne - 10.30 h. 21. a 28.9. zrušena 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín           So - 10.00 hod. 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 23.9.2014 od 15.00 h 
 

Poutní Mše sv. se bude konat 28.9.2014 od 10.00 

hod. Hlavní celebrant P. Mgr. Jiří Smolek udělí 

všem novokněžského požehnání 

VÁCLAV Č. 36 (2014) 

14.9.2014  

Svátek Povýšení svatého Kříže 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. září – svátek sv. Matouše,  

apoštola a evangelisty  

   Narodil se v Kafarnaum, ležícím v Galileji na 

severním břehu Genezaretského jezera, jako syn Alfea. 

Z výběrčího poplatků v městě Kafarnau se stal apoštol, 

který jako očitý svědek napsal první evangelium. 

Původně je hlásal Židům v Palestině, pak jim zanechal 

psanou verzi a odešel toto evangelium šířit mezi pohany. 

Jeho cesty nelze s jistotou potvrdit, ale starokřesťanská 

tradice uvádí Persii, Pont u Černého moře a zvláště 

Etiopii. Východní i západní křesťané ho uctívají jako 

mučedníka. 

Další památky: 

15. září – pam. Panny Marie Bolestné 

16. září – pam. sv. Ludmily, mučednice 

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

biskupa, mučedníků, také památka 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 – 25. neděle v mezidobí 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
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. 

St – 17.9.2014 – na dobrý úmysl 

Ne – 21.9.2014 – v 9.00 hod. za hosty z Polska, jejich 

rodiny, za farníky obvodu lovosického a za přítomné 
                                v Sulejovicích v 10.30 hod. – zrušena 

 

   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.  

 

Sbor z Polska 

   21. září 2014 zazpívá u nás „Mužský sbor rolníků“ 

z jihovýchodu Polska (podkarpatský kraj) z obce 

Wielopole Skrzyńskie, ve které jsem působil dva roky než 

jsem přišel do České republiky. Sbor byl založen v roce 

1986. Účinkoval v Čenstochové, Řešově i Krośnie během 

návštěv Svatého Otce, také v kostele sv. Kříže ve Waršavě, 

na vlnách Polského rozhlasu, Radia „Maryja“ a na mnoha 

dalších místech. V roce 2007 navštívil „Mužský sbor 

rolníků“  Litvu. 

   V neděli 21. září bude od 9.00 hod. zpívat na mši sv. 

v Lovosicích, později od 14.00 hod. v kostele sv. Matouše 

v Prackovicích n.Labem.  

   Drazí farníci, chci vás požádat o pomoc v přípravě 

občerstvení. Přeji si, abyste i vy přišli  21. září na faru  

a farní zahradu po mši sv. na krátké společné setkání 

Zájezd čítá 50 osob. K tomu počtu je potřeba přidat vás. 

Naším společným úkolem bude připravit něco ke kávě 

(možná chlebíčky a něco sládkého). 

   Zda se to těžké, ale když by každý z nás něco nachystal, 

zvládneme to snadno. Budu vděčný za veškerou pomoc  

a obětavost.     P. Roman 

 

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Řeholnice a malomocní. 

   Jeden turista se zeptal řeholnice, která ošetřovala rány 

malomocného: „Kolik si vyděláš pečováním o tyto lidské 

pozůstatky, já bych to nedělal ani za milion na den!“ Sestra 

mu odpověděla: „A já bych to sama o sobě nedělala ani za 

milion na hodinu!“ Turista: „A kdo tě to tedy nechává 

dělat,“ „Ten, který je nad námi!“ odpověděla sestra  

a ukázala přitom prstem k nebi. 

   Kdo by mohl skutečně vážně tvrdit, že Bůh člověka 

odcizuje světu? 

   Myslet na Boha nás nevzdaluje od aktivity ani nám v ní 

nebrání. Naopak: čím víc věříme Bohu, tím víc se 

věnujeme člověku! 
 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

37. pokračování  

   31.b Svým vtělením, svým příchodem k nám, nás Ježíš 

zasáhnul a skrze svátosti nás i dnes zasahuje. Přetvořením 
našeho srdce nám umožnil a umožňuje rozpoznat Jej  

a vyznat jako Božího Syna. Vírou se jej můžeme dotknout  
a obdržet moc jeho milosti. Svatý Augustin, který 

komentuje pasáž, v níž se žena trpící krvácením dotýká 

Ježíše, aby byla uzdravena, říká: „Dotknout se srdcem, to 

jest věřit.“ 

   „Dotknout se srdcem“ ovšem není prožívání prchavého 

nadšení nebo oblažujícího nábožného vzrušení. A také to 

neznamená mít pouze všechno přesně promyšleno. 

Znamená to „dotknout se Ježíše“ v hloubce naší bytosti. 

K tomu pomáhají svátosti, pokud je chápeme jako osobní 

obdarování Ježíšem, který v nich působí. 

 Jak je silná a opravdová má touha, aby Ježíš 

přetvářel mé nitro a uschopňoval mne  věřit? 

 Uvědomuji si, že svátosti zasahují můj život?  

A vnímám to jako Boží pomoc? 

   Úklid našeho kostela před poutí se bude konat v pátek 

19. září po Mši sv. (prosím několik mužů pro úklid 

horních částí stěn a oltářů); další úklid bude po 21. září 

po dolmuvě (prosím farníce o tuto službu). Předem 

děkuji.    Váš farář 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

110. Proč je Ježíš Kristus Pánem celého světa? 

   Ježíš Kristus je Pánem světa a Pánem dějin, protože 

všechno bylo stvořeno pro něho. Všichni lidé jím byli 

vykoupeni a budou jím souzeni. 

   Je nad námi jako jediný, před kterým se klaníme na 

kolenou; je s námi jako hlava své církve, v níž už nyní 

začíná Boží království; je před námi jako Pán dějin, 

protože definitivně rozdrtil mocnosti temnot a naplnil 

dějiny světa podle Božího plánu; vychází nám vstříc ve 

slávě a jednoho dne, který neznáme, přijde obnovit  

a naplnit svět. Jeho blízkost lze zakoušet především 

v Božím slově, v přijímání svátostí, v péči o chudé a všude 

tam, kde se dva nebo tři shromáždí v jeho jménu. 
 


