
Z dnešního evangelia:   

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten 

měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho 

majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty 

ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’ 

Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje 

správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co 

udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven 

správcovství.’ Zavolal si dlužníky svého pána, každého 

zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ 

Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, 

honem si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik 

ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: 

‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil 

nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa 

jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já 

vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, 

abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo 

je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je  

v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže 

jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám 

svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo 

vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma 

pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, 

nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete 

sloužit Bohu i mamonu.“                       (Lk 16, 1-13)  

 

 
   Ježíšovo podobenství nemůže být v žádném případě 

považováno za pochvalu nepoctivosti. Hlavní poučení je 

v tom, že křesťané žijící ve strukturách tohoto světa, by  měli 

moudře pečovat o svůj věčný život, tak, jak o svou 

pozemskou budoucnost pečoval nepoctivý správce.  

   Ježíšova slova z druhé části dnešního textu pomáhají  

pochopit rozdíl mezi hmotným a duchovním bohatstvím. 

Pozemské bohatství pomíjí, a když člověk odchází z tohoto 

světa, stává se bezvýznamné. Duchovní dobra nepomíjejí, 

jsou s člověkem i na věčnosti. Člověk bude šťasten, pokud 

v sobě rozvíjel takové hodnoty jako je láska, milosrdenství, 

poctivost, pokora. Snažíme-li se moudře a zodpovědně žít ve 

strukturách tohoto světa, automaticky se staráme o to, co 

bude, až skončí náš pozemský život. Kdo však  lpí pouze na 

pozemských věcech, promarňuje dobra věčná.  

                                                          (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Vezmi si, Pane Bože, a přijmi celou mou svobodu, 

mou paměť, můj rozum a mou vůli, 

všechno co mám a co vlastním. 

Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím, 

nalož s tím zcela podle své vůle. 

Dej mi jen svou milost a lásku, 

o to prosím a víc nežádám. Amen.  

(Sv. Ignác z Loyoly) 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Jistota Boha dává životu smysl. Překonává schopnost 

chovat se špatně a beztrestně. (Albert Camus) 

 Bůh je výraz pro inteligenci vesmíru. (Chalíl Džibrán) 

 Věřit v nebe neznamená utíkat ze života, ale naopak 

k životu směřovat. (Joseph D. Blinco) 

 Peklo je věčné potěšení ze sebe samého. (Dante) 

 Je třeba, abychom více byli, než měli. (bl. Jan Pavel II) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 – St 25.9.2013 v 18.30 hod. 
  

Odpověď k žalmu – neděle 22.9.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chvalte Hospodina, 

 který povyšuje chudého.“ 

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 

Velemín 28.9.2013 – zrušena 

Lovosice 28.9.2013 – v 10.30 h. Poutní mše sv. 

VÁCLAV Č.37(2013) 

22.9.2013  

25. neděle v mezidobí  

 



 

Některé památky v týdnu 
 

23. září – pam. sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 
 

   Narodil se 25.5. 1887 v obci Pietrelcina 13 km od 

Beneventu v jižní Itálii, do rodiny chudého rolníka 

Grazia Forgione a Marie Josefy de Nunzio. Při křtu 

dostal jméno František. Od dětství vynikal tichostí, 

poslušností a zbožností. V 15ti letech vstoupil do řádu 

kapucínů a r. 1910 byl vysvěcen na kněze. Od 20.9. 

1918 měl jako jediný kněz viditelná stigmata. Místem 

jeho pastorace byl klášter v městečku San Giovanni 

Rotondo v italské Apulii. Vynikal pokorou a životem 

sjednoceným s Kristem, pro který obdržel mnoho 

charismat k duchovnímu vedení věřících. V jeho srdci 

byla starostlivá péče o trpící, která se zviditelnila ve 

zbudování Domu úlevy. Svou pozemskou pouť prožil 

připodobněný Ukřižované Lásce. 

 

Další památky: 

26. září – nez. pam sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září – pam. sv. Vincence z Paula, kněze 

28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního 

patrona českého národa 

29. září – 26. neděle v mezidobí a zároveň svátek  

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 22.9.2013 – v 9.00 hod.  
                          v Sulejovicích - zrušena 

                          v 11.00 hod. poutní mše sv. ve 
Vchynicích ke cti sv. Václava – Za přítomné, jejich 

rodiny a za celou obec Vchynice 

Út 24.9.2013 – Za † rodiče, sourozence a ostatní příbuzné 

So 28.9.2013 – Poutní: Za lovosickou farnost a celé město  

Ne 29.9.2013 – v 9.00 hod. 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod.  
 

   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. 

Pozvání  
 

1 26.9.2013 se koná v našem kostele koncert dechového 

kvarteta z Maďarska. Vstup volný. 
  

2 Svatováclavská poutní mše svatá se letos uskuteční 

v našem kostele v sobotu 28.09.2013 v 10.30 hod. 

Při mši svaté zazní latinské zpěvy sboru pod vedením Petry 

Kacianové, Markéty Staré a Jiřího Stýbla. Dirigovat bude 

sbormistr Kamil Kříž. Na varhany zahraje Martin 

Maxmilian Kaiser. 
 

3 Gymnázium Lovosice slaví letos 60. výročí založení. 

K této příležitosti se bude v našem kostele konat kocert 

sboru 28.9.2013 ve 14.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.  

 

Král, nebo kníže? 
 

   „Největší Čech“ – císař Karel IV. – se s hrdostí hlásil 

k předkům z matčiny strany, k slavnému panovnickému 

rodu Přemyslovců a zejména k nejslavnějšímu členovi 

rodu, svatému Václavu. Svatováclavská kaple, 

svatováclavská koruna, to byly nejkrásnější důkazy jeho 

úcty k dávnému předkovi a patronu české země. 

   Kousíček té úcty si vzala s sebou jako věno i jeho dcera 

Anna, která se provdala do Anglie. A snad díky jejímu 

vlivu a také její družině zpívají v Anglii dodnes jako 

národní píseň svatováclavskou koledu o „dobrém králi 

Václavovi“. Líčí se v ní, jak Václav v zimní noci na svátek 

svatého Štěpána navštěvuje se svým sluhou chudé a nosí 

jim dary, jak sluhovi byla zima a zábly ho nohy. Václav ho 

vyzval: „Kráčej v mých šlépějích.“Sluha tak učinil a už mu 

nebyla zima. Poslední sloka vánoční koledy všechny 

nabádá, aby také chodili ve Václavových šlépějích a konali 

dobro. 

   Namítnete: je to historicky nepřesné. Václav žádným 

králem nebyl, byl přece kníže! Námitka ukazuje ryze český 

postoj: najdeme si maličkou nepřesnost, hovoříme o ní –  

a touhle skulinou nám unikne celý obsah i smysl. Smyslem 

této anglické veršované legendy, která se u ostrovanů těší 

velké oblibě, není dějepisné poučení, ale to, jak je třeba 

přistupovat k lidské bídě. 

   Když víme, že Václav byl knížetem, a ne králem, 

dokazujeme tím sice znalost historie, ale smyslem vánoční 

písně je život nás všech – a zde máme vyjádřit své „ano“ 

skutky. Moudrý Seneca kdysi napsal: „Pozoruj jednotlivce, 

uvažuj o nich. Jejich život směřuje k zítřku. Ptáš se, co je 

na tom špatného? Nekonečně mnoho. Nežijí, ale hodlají.“ 

   Mnohdy skutečně jen brouzdáme svou minulostí, 

rozebíráme, proč se to či ono stalo, ale to už stejně 

nezměníme! Anebo sníme o budoucnosti, co bychom rádi 

podnikli, ale jsou to většinou jen neuskutečnitelné chiméry! 

Přítomnost nám zatím uniká srze prsty! A přitom je potřeba 

tady a teď udělat tolik kroků směrem k člověku. Podobně 

jako Václav v oné slavné vánoční koledě. 
                               (Prokop Siostrzonek: Ranní zamyšlení) 

 

 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela před poutní mši svatou. 
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

57. Jak se má člověk chovat ke zvířatům a k jiným 

stvořením? 

   Člověk by měl ve stvořeních ctít svého Stvořitele,  

a proto s nimi zacházet nanejvýš pozorně a spolehlivě. 

Lidé, zvířata a rostliny mají téhož Stvořitele, který je 

z lásky povolal k bytí. Proto je láska ke zvířatům věcí 

hluboce lidskou. 

   Člověku je dovoleno užívat rostlin a živočichů a jíst je, 

ale není mu dovoleno zvířata týrat nebo je chovat 

neodpovídajícím způsobem. Odporuje to důstojnosti 

stvoření jako slepě chamtivé drancování bohatství země. 
 
 


