
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři 

sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by 

chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro 

mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když 

získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk 

náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého 

Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho 

jednání.“     (Mt 16,24-27) 

 

K zamyšlení 

   Svatý Václav, vévoda české země, je postavou, která 

dnes hluboce symbolizuje českou státnost, historii, národní 

sebevědomí. Takové symboly jsou velmi obtížně 

srovnatelné s obyčejným lidským životem. A přeci nelze 
popřít, že sv. Václav byl ve srovnání s našimi podmínkami 

mužem z velice chudých poměrů. Církev neidealizuje 

žádného člověka. I on byl člověk jistě v mnoha ohledech 

hříšný či slabý. Církev ale vnímá věrnost Bohu, zvláště 

jestliže položil život pro Krista. Takový člověk stojí před 

Bohem. A pak se také může přimlouvat za nás, kteří ve 

stejné zemi dnes žijeme a snažíme se o věrnost evangeliu...   
(vira.cz) 

Modlitba 
 

Svatý Václave,  

prosíme o tvou přímluvu za naši farnost, 

za naše město, za naši vlast, za její představitele, 

politiky a státníky. 

Prosíme, vypros nám u Boha státníky  

podle tvého vzoru, 

takové, kteří uznávají křesťanské hodnoty, 

kteří nehledí jenom na svůj prospěch. 

Svatá Václave, vypros naší farnosti a zemi Boží 

požehnání, hojnost, pokoj a mír. 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Bůh nezavrhuje žádnou duši, duše se zavrhuje sama, 

každá je sama sobě soudkyní. (Jakob Boehme) 

 Pohlédneš-li na kříž, pochopíš velikost jeho lásky. 

Pohlédneš-li do jesliček, pochopíš něhu jeho lásky 

k tobě i ke mně, ke tvé rodině a ke každé rodině. 
(Matka Tereza) 

 Spiritualita křesťana nesmí být ani útěkem před 

světem, ani aktivismem, který se přizpůsobuje 

rozmarům módy. Proniknuta Duchem svatým se snaží 

proměňovat svět. (Jan Pavel II) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – St 1.10.2014 v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 28.9.2014 
 

 
 

„Hospodine, ty, vládneš nade vším.“ 

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. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín           So - 10.00 hod. 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 7.10.2014 od 15.00 h 
 

28.9.  poutní mše sv. od 10.00 hod.  

Hlavní celebrant P. Mgr. Jiří Smolek udělí všem 

novokněžské požehnání 

VÁCLAV Č. 38 (2014) 

28.9.2014  

Slavnost sv. Václava, mučedníka, 

hlavního patrona českého národa 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

2. října – pam. sv. andělů strážných 
 

   Bůh nám dal každému při křtu svatém anděla, aby nás 

střežil a vychovával. Andělé jsou s námi přítomni, 

přispívají nám, jsou s námi a pro nás. Nejstarší svědectví 

úcty k andělům strážným se dochovalo z IX. století, 

avšak uctívání andělů je starší než úcta ke svatým.  

V liturgii byla úcta k nim nejprve spojována se svátkem 

sv. arch. Michala. Zvyk zasvěcovat andělům strážným 

zvláštní svátek se začal šířit v XV. století ve Španělsku. 

Anděl strážný se snaží i o naše posvěcení, o náš 

duchovní vzrůst a vnitřní spojení s Bohem, i když jsme 

nakloněni vidět jeho ochranou roli především  

v hmotném směru. 
 

Další památky: 

29. září –  Po svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

30. září – Út pam. sv. Jeronýma, kněze a učitele církve  

1. října – St památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 

3. října – první pátek v měsíci 

4. října –  So pam. sv. Františka z Assisi 

5. října - 27. neděle v mezidobí  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 28.9.2014 – v 10.00 hod. Poutní mše svatá za 

lovosickou farnost a celé město 

                                v Sulejovicích v 10.30 hod. zrušena  

St – 1.10.2014 – za † P. Milana Bezděka 

Pá – 3.10.2014 v 9.00 hod. – za Boží požehnání pro 

Boženu Roubalovou a osvobození od strachu 

Ne – 5.10.2014 – v 9.00 hod.  

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. – za farníky 

 

Život je teď 
(Anselm Gruen) 

 

Kdo je moudrý, má veškerý čas světa. 

V mládí jde v prvé řadě o to zažít toho v čase co nejvíce. 

Máme sklon zaměňovat čas za zážitky, které v čase máme. 

Čím jsme starší, tím vnímavější jsme pro okamžik, pro 

tajemství přítomnosti. Kdo žije v okamžiku, nepotřebuje 

žádné vnější zážitky, aby se cítil naživu. Cítí sama sebe.  

A je vnímavý i ke svému okolí. Postačí mu třeba procházka 

po lese, aby byl plně v daném okamžiku a aby se z něho 

mohl těšit. Nebo postačí intenzivní rozmluva s přítelem, 

aby člověk na čas dočista zapomněl. Nebo se oddá tichu – 

v tichu meditace se čas zastaví. Tehdy uprostřed času tuší 

něco o věčnosti, která do času proniká. 

   Čím je člověk starší, tím více si uvědomuje konečnost 

času, který má k dispozici. Někteří lidé se snaží vyplnit 

svůj omezený čas horečnou činností. Obávají se, že by 

mohli něco propást. Strach z neprožitého života je pobízí 

k tomu, aby času využili co nejvíc. Ale čím víc se snaží, 

tím méně toho opravdu zažijí. Ztrácejí schopnost opravdu 

být v daném okamžiku a vnímat a zažívat všemi smysly. 

   Jiní považují konečnost svého času za příležitost každého 

okamžiku plně využít. Rozvažují, jakou stopu by rádi 

vyryli do tohoto světa, co by rádi řekli člověku, s nímž 

právě rozmlouvají, co by mu rádi sdělili  jako životní 

moudrost. Co je vlastně podstatou mého života, kterou 

bych chtěl předat dál? Takové lidi bychom mohli označit 

za moudré: se svým časem totiž zacházejí obezřetně. Umějí 

si času užívat. Není pro ně nic důležitějšího než aktuální 

okamžik. Jsou plně v přítomnosti. Budí dojem, že mají 

veškerý čas světa. Jelikož si připouštějí konečnost svého 

času, jsou vyrovnaní, nechávají čas takový, jaký je: jako 

Boží dar lidem. 
 
 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

39. pokračování  

   33. V konkrétní zkušenosti svatého Augustina, jak ji sám 

opisuje ve svých Vyznáních, nebylo rozhodujícím 
momentem na jeho cestě víry vidění Boha přesahujícího 

tento svět, ale spíše slyšení, když v zahradě zaslechl hlas, 

který mu pravil: „Vezmi a čti“. Vzal tehdy svazek s listy sv. 

Pavla a zastavil se u třinácté kapitoly listu Římanům. 

Ukázal se tak osobní Bůh Bible, schopný oslovit člověka, 
sestoupit a žít s ním a provázet jej na cestě dějinami  

a projevovat se v čase slyšení a odpovědi.  

   Ačkoliv je řada lidí stále zvědavá na mimořádné zážitky, 

vidění a zjevení, rada církve vypadá jinak a je prostá: 

Odkazuje člověk ke čtení a přijímání Božího slova, slova 

Bible.  Jestliže čteme Boží slovo s otevřeným srdcem  

a s touhou porozumět mu s církví a v církvi, potom Bohu 

otevírám cestu do našich životů. 

 Brání mi něco ve čtení Bible? (Buďme upřímní: 

Nedostatek času to zřejmě není!) 

 Je pro mne Boží slovo aspoň někdy místem 

setkání s živým Bohem? 

 

 

 

Děkuji všem za vaše modlitby, přízeň, květinové  

a finanční dary a za úklid našeho kostela před poutí. 

Také mnohokrát chci poděkovat za veškerou štědrost, 

pomoc a obětavost spojenou s přípravou občerstvení pro 

sbor a zájezd z Polska. Děkuji za to, že mnozí z vás přišli 

po mši svaté na faru.  

Polákům se u nás líbilo. Obdivovali vaši pohostinnost  

a mají hezké vzpomínky. Nechali naší farnosti  

finančni dar. Děkuji. 

Váš farář 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

112. Co nastane, až Kristus přijde soudit celý svět? 

Tomu, kdo odmítá lásku, nedokáže pomoci ani Kristus 

sám; takový člověk odsuzuje sám sebe. 

Protože Ježíš Kristus je „cesta, pravda a život“, ukáže se na 

něm, co před Bohem obstojí, a co ne. Podle měřítka jeho 

života vyjde na denní světlo plná pravda o všech lidech, 

věcech, myšlenkách a událostech. 
 


