
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte 

podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. 

Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl 

strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když 

se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky 

vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky 

popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. 

Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu 

než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim 

poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít 

ohled.‘ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: 

‚To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude 

naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak 

přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ 

Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici 

pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas 

odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy  

v Písmu: ‚Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem 

nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to 

podivuhodné‘? Proto vám říkám: Vám bude Boží 

království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho 

ovoce.“   (Mt 21,33-43) 

 

 

K zamyšlení 

   Je až překvapivé, s jakou razancí Ježíš vypráví 

podobenství o zlých vinařích. Je snad pomstychtivým, 

když vidí zatvrzelost farizeů? Kdyby tomu tak bylo, další 

události Velikonoc by vypadaly zcela jinak. Jde tu ale  

o záchranu této skupiny „věrných“. Jak chtějí dojít spásy, 

když odmítají slyšet Boží hlas. My se dnes snadno můžeme 
na zatvrzelost farizeů rozhněvat. Nejsme však stejní? Naše 

jednání, neochota opustit pohodlí či chybějící odvaha 

přemýšlet o událostech či slovech jsou typickými úkazy 

našeho vlastního farizejství. Evangelium není slovem  

o minulosti, ale velkou výzvou k přítomnosti. A my jsme 

posluchači. Nyní je na nás, jak zareagujeme.  (vira.cz) 

Modlitba za mír ve světě 
 

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. 

Stojíme zde před tebou a prosíme: 

Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím,  

a daruj lidem mír. 

Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost  

za tento svět, 

odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu  

a důstojnost všech lidí. 

Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly  

v boji se zlem. 

Uzdrav srdce mužů a žen, kteří zaslepeni nenávistí  

a sobectvím 

neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. 

Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim 

pomáhat. 

Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám  

provinili, a prosit 

za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili. 

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze  

našeho Pána Ježíše Krista, 

neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Dokonalost se dosahuje maličkostmi. Dokonalost ale 

není maličkost. (Michelangelo Buonarroti) 

 Při opravdové modlitbě to není tak, že Bůh naslouchá, 

oč ho žádáme, ale že člověk se modlí tak dlouho, 

dokud není sám schopen naslouchat tomu, co chce 

Bůh. (S. Kierkegaard) 

 Nesuď člověka za jeho viny, pokud jsi nebyl na jeho 

místě. (Talmud) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 5.10.2014 
 

 
 

„Dům Izraele je vinicí Páně.“ 

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 
 

 

VÁCLAV Č. 39 (2014) 

5.10.2014  

27. neděle v mezidobí 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

6. října – Po. nezávazná pam. sv. Bruna, 

kněze 
 

   Narodil se kolem roku 1035 v Kolíně nad Rýnem do 

šlechtické rodiny Hartenfaust. Brzy se u něj projevilo 

nadání a upřímná zbožnost. Vystudoval v Remeši, kde 

byl potom kanovníkem, kancléřem a profesorem. V roce 

1084 odešel do údolí La Chartreuse a zde poblíž 

Grenoblu založil jeden z nejpřísnějších řádů - 

kartuziánů. Po šesti letech ho papež Urban II. povolal za 

svého poradce. S papežem pak před císařským vojskem 

odešel na jih, kde později s papežovým souhlasem 

založil nejméně dva další kartuziánské kláštery. Zemřel 

v Kalábrii. 
 

Další památky: 

7. října – Út památka Panny Marie Růžencové 

9. října – Čt nezávazná pam. sv. Dionýsia, biskupa  

a druhů, mučedníků; také památka sv. Jana Leonardiho, 

kněze 

5. října - 27. neděle v mezidobí 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 5.10.2014 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. – za farníky 

Út – 7.10.2014 – za syna Radima – za jeho zdraví  

a pokoj v duši  
Ne – 12.10.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Kartákovy  

a sestru Jiřku 

                      v Sulejovicích v 10.30 hod. – na dobrý úmysl 

 

   Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Proto 

žádám, abyste se tuto modlitbu modlili denně buď  

v kostele přede mší svatou, nebo soukromě.  

 
 

   Ve čtvrtek 16. října 2014 po večerní mši sv., která se 

bude konat vyjímečně od 17.00 hod., vás zveme na faru. 

Navštíví nás dvě dobrovolnice z přípravného týmu 

Evropského setkání mládeže. Toto setkání organizují bratři 

z ekumenického společenství v Taizé a začne letos na 

přelomu roku v Praze.  

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Oči 

   Nějaký fotograf se kdysi přiblížil k Matce Tereze 

z Kalkaty, aby vyfotografoval její oči. Ještě než zmáčkl 

spoušť, řekl ji: „Matko Terezo, dovolte mi, prosím, malou 

nezdvořilost! Máte tvář tak hluboce poznamenanou 

plynutím času, ale Vaše oči jsou těmi nejšťastnějšími, jaké 

jsem kdy potkal! Jak je to možné?“ Matka Tereza se 

zasmála a odpověděla: „Mé oči jsou šťastné, protože mé 

ruce vysušily mnoho slz.“ 

 

Osamocená vlaštovka 

   Jedna vlaštovka dorazila bohužel pozdě na každoroční 

podzimní setkání sestřiček vlaštovek před odletem do 

teplých krajin. Přesto ale neváhala a rozletěla se nad 

vlnami, aby se mohla dostat přes moře. Byla velmi 

sklíčená, protože se bála, že nezvládne svou pouť dokončit, 

když letí sama. 

   Jednoho dne už byla tak unavená, že se chystala stáhnout 

křídla a spadnout do vody. V tom však uviděla pod sebou 

další vlaštovku, která letěla stejným směrem jako ona. 

Dodala si odvahy a pokaždé, když už se cítila unavená, 

podívala se na svoji společnici pod sebou a opět ji to 

dodalo sil. 

   A tak se jí onen dlouhý přelet přes moře podařilo završit. 

Když se konečně dostala na pevnou zem, všimla si, že ta 

druhá vlaštovka je už pryč. 

   Ve skutečnosti tam však žádná druhá vlaštovka vůbec 

nebyla: byl to pouhý stín, který se odrážel na mořské 

hladině. Opozdilá vlaštovka zvládla cestu naprosto sama! 

Pokud nám odvahu dodá pouhé vědomí, že na věc nejsme 

sami, o co větší sílu nám dává jistota, že je s námi Bůh, 

kterého Bible označuje slovem Immanuel, „Bůh s námi“! 
 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

40. pokračování  

   34.a Pokud je pravda pravdou lásky a otvírá se  

v osobním setkání s Jiným a s druhými, pak je vysvobozena 

z uzavřenosti jednotlivce a může být součástí obecného 

dobra. Jsouce pravdou lásky, není pravdou, která se 
vnucuje násilím, ani neutiskuje jedince. Rodí se z lásky  

a může tak dosáhnout srdce, osobního středu každého 

člověka.  

   Kdysi jsme četli heslo a snad i doufali, že „pravda a láska 

zvítězí nad lží a nenávistí“. Je jistě správné přát si, aby to 

tak bylo. Ale dnes bychom mohli už jasněji vědět, že se to 

neděje a nikdy nebude dít v celé společnosti, ale že se to 

může stávat občas i častěji v člověku samotném. 

Křesťanství k tomu nabízí úžasnou pomoc: Přiblížení 

pravdy Boží, která vychází z lásky. Ta potom obohacuje  
a proměňuje nitro člověka. 

 Věřím tomu, že pravda lásky nemůže být sobecká 

ani tvrdá, že je pevná, ale neubližuje? 

 Toužím po tom a modlím se za to, aby Bůh znovu 

a znovu zasahoval svou láskou nitro mých 

blízkých? 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

113. Co znamená: Věřím v Ducha svatého? 

   Věřit v Ducha svatého znamená klanět se mu stejně jako 

Bohu Otci i Synu. Znamená to věřit, že Duch svatý 

přichází do našeho srdce, abychom jako Boží děti 

poznávali svého nebeského Otce. Pohnuti Duchem svatým 

můžeme měnit tvář země. 

   Ježíš ještě před svou smrtí přislíbil učedníkům, že jim dá 

„jiného Přímluvce“, až s nimi nebude. Když pak byl Duch 

svatý vylit na učedníky prvotní církve, zakusili, co tím měl 

Ježíš na mysli. Prožili hluboké bezpečí a radost ve víře  

a dostali různá charismata; takže mohli prorokovat, 

uzdravovat a konat zázraky. V církvi stále existují lidé, 

kteří jsou obdařeni těmito dary a prožívají stejné 

zkušenosti. 
 


