
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské 

království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána 

najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na 

den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, 

viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na 

mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem 

dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to 

zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam 

stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně stojíte?‘ 

Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy 

na mou vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán vinice svému 

správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od 

posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti 

odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, 

že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale 

reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou 

hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli 

tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z nich odpověděl: 

‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi 

si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát 

jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo 

závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními  

a první posledními.“     (Mt 20,1-16) 

 

K zamyšlení 

   Ježíš se opakovaně v evangeliu obrací nejen na ty, kdo 

patří mezi hříšníky, ale na „věrné“, „spolehlivé“ či 

„dokonalé“, k nimž se mohli přičítat i blízcí učedníci Pána. 

Text evangelia můžeme vztáhnout i na sebe, jako slovo  

k těm, kdo plní křesťanské závazky… Bůh dává všem, kdo 

budou spaseni, plnou míru. Ti, kdo spočinou před Bohem, 

zakusí plnou míru Boží blízkosti. V Boží přítomnosti již 

není rozdílů. Klíčem k pochopení je totiž nesrovnatelnost 

Boží odměny s tím, co my můžeme sami nabídnout. Ač se 

třeba cítíme dobrými křesťany, pokud nechápeme tento 

princip Božího království, jsme teprve na začátku 

křesťanské praxe, jak to ostatně prokázali učedníci  

v příběhu, který následuje po naší perikopě.    (vira.cz) 

Modlitba 
 

Když prosím o chléb, nedáváš mi kámen. 

Shlédni na nezměrnou, nekonečnou bídu! 

Nikdo nemá zemřít hladem, hladem po chlebu,  

hladem po lásce. 

Dej, ať nikdy nezapomínám, že nestačí vzpomínat na 

chudé lidi v modlitbách 

a zároveň jim nepomáhat, kdekoli mohu. 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Velkodušní lidé odpouštějí a zapomínají, nízce 

smýšlející obviňují a neustále připomínají utrpěné 

bezpráví. Farizeové obviňují, křesťané odpouštějí. 

 Když se sejdou přátelé, usedají společně ke stolu. 

Církev je lid, jehož úkolem je prostřít společný stůl pro 

celé lidstvo. (J. Cardonnel) 

 Ani ti, kteří hledají neznámého Boha ve stínech  

a obrazech, ani těm není Bůh daleko, protože dává 

všem život a dech a všechno, a jako vykupitel chce, 

aby všichni lidé byli spaseni. (Druhý vatikánský koncil) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 

Odpověď k žalmu – neděle 21.9.2014 
 

 
 

„Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út - v 17.30 hod. 

             St - v 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.  

Pá - 17.30 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. 37 (2014) 

21.9.2014  

25. neděle v mezidobí 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

27. září – pam. sv. Vincence z Paula, kněze 
 
   Narodil se 24.4. 1581 poblíž města Dax v jihozápadní 

Francii. Z prostého pasáčka se stal knězem. Později 

vystudoval církevní právo a působil v Paříži i v lyonské 

diecézi. Zde začal organizovat svépomocnou péči  

o chudé a nemocné zakládáním charitativních bratrstev. 

V r. 1625 založil misionářskou kongregaci lazaristů. 

Vychovával spolupracovníky ke konání skutků 

milosrdné lásky. Jeho snahou bylo pomáhat dětem  

i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocným  

i vězňům. Na zajištění péče o chudé a nemocné založil  

s Ludvíkou de Marillac kongregaci "Dcer křesťanské 

lásky." O jeho rady stál i král a kardinálové. Po 

onemocnění malárií v r. 1656 jeho síly zeslábly  

a pohyboval se jen s obtížemi. Měl rány na nohou, ale 

jeho láska neslábla. Zemřel v 79ti letech v převorství sv. 

Lazara v Paříži. 

   Blahořečený byl 21.8. 1729 papežem Benediktem 

XIII. a svatořečen 16.6. 1737 papežem Klementem XII. 

Papež Lev XIII. ho 12.5. 1885 jmenoval patronem všech 

charitativních organizací. 
 

Další památky: 

23. září – pam. sv. Pia z Pietrelčiny, kněze 

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

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

patrona českého národa 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
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 

Ne – 28.9.2014 – v 10.00 hod. Poutní mše svatá 
                           v Sulejovicích v 10.30 hod. zrušena 

 

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Stížnost. 
   Jeden zbožný muž si postěžoval svému duchovnímu 

učiteli: „Pracoval jsem dlouhou dobu v Hospodinově 

službě, ale ještě jsem neobdržel ani tu nejmenší odměnu. 

Zůstal jsem tím, kým jsem byl: obyčejným člověkem  

a hříšníkem!“ Učitel mu odpověděl. „Dostal jsi obrovskou 

odměnu. Pochopil jsi, že jsi obyčejný člověk a hříšník.“ 

   Dospět k pochopení a poznání sebe sama je tím prvním 

úkolem pro toho, kdo se narodil jako člověk a rozhodl se 

být skutečně lidský. Francouzský filozof Michel se 

Montaigne měl pravdu, když tvrdil, že „jenom ten, kdo 

zkoumá sebe sama, je moudrý“. 

 

Mniši a krásná dívka. 
 

   Jednoho dne kráčeli dva mniši po venkovské cestě, když 

zrovna lilo jako z konve. Náhle v jedné zatáčce uviděli 

mladou a krásnou dívku, která váhala při překročení velké 

kaluže. Jeden z mnichů jí řekl. „Já ti pomohu, dívenko!“ 

Bez váhání ji vzal za ruce a pomohl jí dostat se na druhou 

stranu toho bahniska. Druhý mnich neřekl nic. 

   Vydali se dál na cestu, aby včas dorazili na modlitbu. 

Když modlitba skončila, druhý mnich mrzutě pověděl: 

„Bratře, dobře víš, že my mniši nesmíme pěstovat žádné 

důvěrné vztahy se ženami, a to zvláště s těmi mladými  

a milými. Pročpak jsi to tady udělal?“ Druhý odpověděl: 

„Já jsem tu dívku zanechal tam venku! Nevšiml sis, že ty tu 

dívku ještě stále neseš v sobě?“ 
 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

38. pokračování  

   32. Křesťanská víra, nakolik hlásá pravdu naprosté lásky 
Boží a otevírá se moci této lásky, dospívá k nejhlubšímu 

středu zkušenosti každého člověka, který přichází ke světlu 

díky lásce a je povolán milovat, aby zůstal ve světle.  

   Světlo víry a láska Boží k člověku jsou klíčovými slovy 

této encykliky. Bez lásky, která koření v lásce Boží k nám, 

je člověk „ve tmě“. Bez světla víry může těžko hledat síly 

k lásce v těžkých nebo nesrozumitelných životních 

situacích. Víra bez lásky by na tom byla zle, pokud by 

vůbec o víru šlo. Láska naopak víře dveře otevírá, pokud 

není jen zamilovaností nebo hledáním sebe sama. 

 Lze říci o víře, kterou osobně mám, že „hlásá 

naprostou lásku Boží“? 

 Jak si poradím se slovy, že jsme „povoláni 

milovat“? Jak jim rozumím či porozumím? 

Desatero papeže Františka 
 

 
 

1. Žij a nech žít. 

2. Dávej druhým sebe. 

3. Jdi životem klidně. 

4. Zdravě trávit volný čas. 

5. Neděle má být svátkem. 

6. Hledejme nové cesty, jak pro mladé lidi vytvořit 

důstojná pracovní místa. 

7. Respekt a starost o přírodu. 

8. Stop negativitě. 

9. Respektujme víru druhých. 

10. Pracuj pro mír. 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

111. Co nastane na konci světa? 

   Až nastane konec světa, přijde Kristus – a všichni ho 

uvidí. 

   Mezi dramatické otřesy, které oznamuje Písmo svaté, 

patří: zloba, která vyjde nepokrytě najevo, zkoušky  

a pronásledování, které protříbí víru mnoha lidí. To je 

ovšem pouze temná stránka nové skutečnosti, v níž se 

konečné Boží vítězství nad zlem projeví v celé své síle. 

Boží sláva, pravda a spravedlnost se naplno rozzáří. 

S Kristovým příchodem přijde „nové nebe a nová země“. 

„On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani 

zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve 

bylo, pominulo“. 
 


