
Z dnešního evangelia:   

   Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se 

do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. 

U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný 

vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo  

z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu 

vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova 

náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách 

zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. 

A zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli 

Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi 

jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám 

však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už 

zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje,  

a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi  

a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud  

k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ Boháč 

řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského 

domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni 

nedostali do tohoto místa muk.’ Abrahám odpověděl: ‘Mají 

Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: 

‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde  

z mrtvých, pak se obrátí.’ Odpověděl mu: ‘Jestliže 

neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani 

kdyby někdo vstal z mrtvých.’“             (Lk 16, 19-31)  

 

   „Bohatý člověk se oblékal do šarlatu a kmentu“. Látky, 

z kterých byly ušity tyto šaty jsou drahé a vzácné. Šarlat 

byl používán vzácně. Kment je jemným a lesklým 

materiálem. Ve starověku byl pravděpodobně nejdražší 

látkou, protože pro získání 200-300 g příze bylo potřeba 

vylovit kolem 1000 měkkýšů, které dělají tenkou 6 cm nit. 

   Ježíšovo podobenství není kritizováním bohatství, ani 

pochvalou chudoby. Obsah podobenství je založen na 

skutečnosti, že na zemi jsou lidé bohatí a chudí. Hlavní 

problém a otázka je tato: Existuje mezi námi vzájemná 

otevřenost a solidarita; ti, kterým se daří lépe jsou schopni 

vidět lidi žijících kolem a jsou ochotni jim pomoci? Z této 

nauky vyplývá, že po smrti Bůh mění lidské osudy a dává 

každému to, co si sám zaslouží. Je pravda, že Bůh 

vynahradí člověku každou křivdu a nezdar, ale pro to se 

stal v Ježíši člověkem, aby se lidé stali jeho 

spolupracovníky v konání dobra na zemi  
                                                       (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Vzbuď ve mně, Pane, svatý neklid, 

abych tě musel neustále hledat. 

Nauč mě rozumět tajemství, podle něhož jsi stvořil mou 

bytost tak, že mohu žít jen z toho, co je nade mnou, 

a že sám sebe ztratím, jakmile budu v sobě sám. 

Vezmi mne za ruku, pomoz mi, abych přešel k tobě, 

abych se opravdu v tobě nalezl. Amen.  

(Romano Guardini) 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nedůvěřuj žádné radosti, která není zároveň vděčností. 

(Theodor Haecker) 

 Kdyby jedinou modlitbou, kterou by ses v životě 

pomodlil, bylo prosté „děkuji ti“, stačilo by to. (Mistr 

Eckhart) 

 Měl jsem sen: Jeden člověk se objevil před Božím 

soudem. „Pohleď Pane“, řekl, “zachovával jsem tvůj 

zákon, nedělal jsem nic nepoctivého, zlého nebo 

bezbožného. Pane, moje ruce jsou čisté.“ „Zajisté“, 

odpověděl Bůh, „ale jsou prázdné“. (Raoul Follereau) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2.10.2013 v 18.30 hod. 

 Náboženství: mladší děti – Pá v 15.15 hod. 

                         ministranti – Pá v 16.00 hod. 
 

 

Odpověď k žalmu – neděle 29.9.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Duše má, chval Hospodina!“ 

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: Změny nejsou 

 

VÁCLAV Č.38(2013) 

29.9.2013  

26. neděle v mezidobí  
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

archandělů 



 

Některé památky v týdnu 
 

30. září – pam. sv. Jeronýma, kněze 

a učitele církve 
 

   Narodil se kolem roku 340 v Stridonu, při hranici 

Dalmácie s Panonií, v Chorvatsku. Studoval v Římě 

a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl 

vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud 

se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval 

na revizi překladu Nového zákona podle původních 

textů. Byl nazýván lvem křesťanské polemiky. K Bibli 

(Vulgata), jejíž překlad dokončil během 30ti let  

v Betlémě, přidal obsáhlé komentáře. Napsal mnoho 

obranných listů a podporoval řeholní život. 

Další památky: 

1. října –  Út památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky církve 

2. října –  St památka svatých andělů strážných 

4. října –  Pá památka sv. Františka z Assisi 

6. října - 27. neděle v mezidobí a nezávazná pam.  

sv. Bruna, kněze 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 29.9.2013 – v 9.00 hod. 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Út 1.10.2013 – Za † rodinu Židekovu 

St 2.10.2013 – Za † Evu a Jana 

Čt 3.10.2013 – Za † Miroslava, Gustava a Mariu 

Pá 4.10.2013 – Za † rodiče Agnesu a Jana a sestru Anežku 

Ne 6.10.2013 – v 9.00 hod. Za kněze Václavy, kteří zde 

působili 
                            v Sulejovicích v 10.30 hod. 

 

Biřmování 
 

20. října 2013 od 10.00 hod. bude v našem kostele  

mons. Jan Baxant udělovat svátost biřmování.  

Prosíme, naplánujte svůj čas tak, abyste se mohli této mše 

svaté všichni zůčastnit. Bude to významná událost v naší 

farnosti. Tento den nebude  mše sv. v Sulejovicích. 

 

Když rodiče zestárnou - kapka moudrosti 
 

   Moje drahé děti, až si jednoho dne všimnete, že jsem už 

starý a už asi nebudu takový jako předtím, mějte se mnou 

trpělivost a snažte se mě pochopit. 

 

Když se zašpiním při jídle, když už se nebudu schopen 

obléci, buďte trpěliví. Vzpomeňte si na ten čas, kdy jsem 

vás já tomu musel naučit. 

 

A když při rozhovoru s vámi tisíckrát opakuji to samé, 

nepřerušujte mě, ale trpělivě mě poslouchejte. Vždyť když 

jste byli malí, před spaním jsem vám musel vyprávět do 

nekonečna stále stejnou pohádku, dokud jste neusnuli. 

 

Nezahanbujte mě, když se nechci sprchovat, ani mi 

nenadávejte. Nezapomeňte na to, jak jsem vás musel 

přesvědčovat, když jste byli malí, abyste se umývali. 

 

Když zjistíte, že nerozumím novým věcem, nevysmívejte 

se mi, ale dejte mi čas, abych vše pochopil. Naučil jsem 

vás tolika věcem… Dobře jíst, pěkně se oblékat, jak se 

postavit k životu… Hodně z toho všeho je výsledkem úsilí 

a vytrvalosti, kterou jsme museli vynaložit. A kdybych 

v některém okamžiku ztratil nit našeho rozhovoru anebo 

bych zapomněl, o čem jsme mluvili, dopřejte mi čas, abych 

si vzpomněl. A když to nedokážu, nebuďte nervózní. 

Určitě to nebylo důležité. Pro mě je důležitější být s vámi. 

Chtěl jsem, abyste mě jen poslouchali. A když mi moje 

unavené nohy už nedovolí jít, podejte mi ruku, tak jako 

jsem to dělával já s vámi, když jste zkoušeli první kroky. 

 

Nezapomeňte, že i navzdory mým omylům a chybám jsem 

pro vás chtěl vždy to nejlepší. Snažil jsem se připravit vám 

cestu, po které budete kráčet. 

 

Nyní děti moje, je řada na vás, abyste mě provázeli na mojí 

těžké cestě. Pomozte mi projít moji cestu až do konce 

s láskou a především s vaší trpělivostí. Já sám to zaplatím 

svým úsměvem a nekonečnou láskou. Mám vás rád, děti 

moje. 

                                                                   Váš otec. 
 

 
 

 

Poděkování 
 

   Chci ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli na 

přípravě kostela před svatováclavskou poutí: za úklid, 

kytky a přípravu výzdoby. Děkuji celému sboru a pánům 

varhaníkům. Jsem vděčný všem zapojeným do liturgie  

a ministrantům. Děkuji také za hezké koláčky rozdávané 

po mši sv. u vchodu kostela a za sladkosti věnované na 

faru. Děkuji za půjčení stánku a mládeží za pomoc 

v prodeji. 

Děkuji Kulturnímu středisku Lovoš za spolupráci. 
 

   Dík patří taky všem, kteří modlitbou a veškerou obětí 

podpořili letošní pouť. 
 

Mojí drazí, mnohokrát vám všem děkuji. 
Váš farář 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

58. Co znamená, že byl člověk stvořen k „Božímu 

obrazu“? 

   Člověk je na rozdíl od neživých věcí, rostlin a zvířat 

osobou obdařenou duchem. Tato vlastnost ho spojuje 

více s Bohem než s jinými viditelnými stvořeními. 

   Člověk není jen něco, nýbrž je někdo. Stejně jako 

prohlašujeme o Bohu, že je osobou, vztahujeme totéž  

i na člověka. Člověk dokáže uvažovat o věcech za 

hranicemi svého bezprostředního obzoru a obsáhnout tak 

celý svět bytí; dovede dokonce poznávat sám sebe 

v kritickém odstupu a zvládne na sobě pracovat; vnímá 

ostatní lidi jako osoby, umí si uvědomit jejich důstojnost 

a dokáže je milovat. Mezi všemi viditelnými bytostmi 

jen člověk je schopen „poznávat a milovat svého 

Stvořitele“. Člověk je určen k tomu, aby žil v přátelství 

se svým Bohem. 
 
 


