
Pozvání 
 

1) Sobota 15. září 2012. Biskupství litoměřické, 

Rakouské kulturní fórum v Praze, Modlitební liga 

císaře Karla I. - zemská pobočka v ČR, Spolky 

vojenské historie - srdečně zvou ke slavnostnímu 

vzpomínkovému setkání na téma Zdeněk 

Kašpar Kaplíř ze Sulevic - český obránce 

Vídně.  

Milešov pod Milešovkou 

sobota 15. září 2012 

Program: 

13.30 Setkání delegací 

u kostela sv. Antonína Paduánského 

14.00 Slavná Mše svatá 

celebruje generální vikář litoměřické diecéze 

P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR 

zpěvem provází KrisKrosKvintet 

15.00 Pocta Zdeňku Kašparu Kaplíři ze Sulevic 

květy na hrob položí velvyslanec Rakouské  

republiky v ČR J.E. Dr. Ferdinand Trauttmansdorff 

čestné salvy 

9.30 – 18.00 Hry pro děti 

loutkové divadlo, šermíři a jízdy na koních, 

minitržiště na louce pod kostelem 

pořádá Milešovský spolek přátel přírody 

za podpory Garden Art Most 

 

2) V neděli 16.9.2012 bude v Sulejovicích 

sloužena děkovná mše svatá za letošní úrodu. 

 

 

MODLITBA NEMOCNÝCH 

RANNÍ MODLITBA 

Za to, že mohu z lože vstát, 

chci Tobě Bože děkovat. 

Za dnešní ráno, celý den, 

buď všemohoucí veleben.  

Kéž čas, který jsi mi Bože dal, 

Ti večer vrátím, jak sis přál.  

Tvá moc mi dej svou ochranu,  

sílu, k pravdě odvahu. 

Chci Tobě sloužit, Ty to víš,  

chci každým dnem být Tobě blíž.  Amen.   
 

 

Myšlenky pro život 

 

 Víra dala světu nejen smysl, ale i radost.  

(J. G. Fichte) 

 Žádný člověk se nevyzná důkladně ve svém 

nitru; neboť si připadá podle vlastního měřítka brzy 

jako příliš malý a bohužel často příliš velký. Člověk 

se vyzná jen v člověku, jen život naučí každého, čím 

je. (J. W. Goethe) 
 

Svatováclavská poutní mše svatá 

se letos uskuteční v našem kostele  

v pátek 28.09.2012 v 10.30 hod. 
Při mši svaté zazní latinské zpěvy sboru pod 

vedením Markéty Staré a Jiřího Stýbla 

s doprovodem orchestru. Dirigovat bude   

sbormistr Karel Tesařík. Na varhany zahraje 

Martin Maxmilian Kaiser. 

Na závěr zazní tradiční hymna ke cti svatých. 

 

 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. 16.30 hod. 

 Sbor – zkouška čt. 18.00 (KS Lovoš) 

 Adorace Nejsv. svátosti – so.15.9.2012 ve 20.00 hod. 

 Příprava na biřmování – po. 17.9.2012 v 18.30  

 Křesťanské rozhovory – st. 19.9.2012 v 18.30 
 

Odpověď k žalmu - neděle  9.9.2012 
 

 

 
 

„Duše má, chval Hospodina!” 
 

VÁCLAV Č.4(2012) 

9.9.2012 – 

23.neděle v mezidobí 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út. -17.30 

  St. - 17.30 

  Čt. - 7.30 

  Pá. - 17.30 

  Ne. - 9.00 

Sulejovice Ne. - 10.30 

Milešov Pá. -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So. - 10.00 
 

Změny v příštím týdnu:   

Lukavec v út. v 15.00 hod. 

Velemín – 15.9.2012 - zrušena 
  



 

Některé památky v týdnu 
 

14. září - svátek Povýšení svatého Kříže 

   Kříž je povýšené znamení. V očích tehdejších lidí 

kříž nepřidal Ježíši slávu. Naopak, pro Židy je kříž 

hanbou, pohoršením, pro pohany je kříž hloupostí  

a bláznovstvím. Pro svatého Pavla znamená 

ukřižování zcela něco jiného. On nejenže se křížem 

nepohoršuje, on hlásá Krista ukřižovaného. Někteří, 

jak on sám píše, považují nauku o Kříži za 

hloupost, věřící, kteří putují ke spáse, vědí, že tím 

Bůh projevil svou moc. „Nebudu se chlubit ničím 

jiným, než křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž 

je pro mne ukřižován svět a já světu.“ Obrácení ke 

Kristu je důsledkem poznání Krista ukřižovaného. 

Ospravedlnění nepřichází ze zachovávání Zákona, 

ale je ovocem víry v Ukřižovaného. 

   Genezi dnešního svátku nalézáme v 5. století, kdy 

vznikl zbožný zvyk uctívání Kříže v den po výročí 

posvěcení jeruzalémského chrámu Zmrtvýchvstání. 

V 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západě. 

Později se zároveň vzpomínalo také na 

znovuzískání svatého Kříže z Persie, kam byly jeho 

ostatky odneseny jako válečná kořist. Císař 

Hérakleios je v roce 628 přinesl zpět do 

Jeruzaléma. 

   Dnes je kolem nás mnoho křížů, vidíme je na 

mnoha místech. Socha Zmrtvýchvstalého je vidět 

v presbytáři našich kostelů pouze 40 dnů - od 

Božího hodu velikonočního do vigilie 

Nanebevstoupení Páně. Ale kříž máme na očích 

neustále. Kříž je důkaz Boží lásky k člověku. 

V dnešním evangeliu přece čteme: Tak Bůh miloval 

svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, 

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 

Další památky: 

10. září- po. nezávazná památka bl. Karla Spinoly, 

kněze a mučedníka. 

12. září- st. nezávazná památka Jména Panny 

Marie. 

13. září- čt. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa. 

15. září- so. památka Panny Marie Bolestné. 

16. září- 24. neděle v mezidobí 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv. v tomto týdnu: 
 

Ne. 9.9.2012 v 9.00 hod. – Za † Marii, Václava, 

jejich rodiče a sourozence. 

  v 10.30 hod.- Za farníky. 

Út. 11.9.2012 – Za † rodiče. 

St. 12.9.2012 – Za † Helenu Petku (3.gregoriánská 

mše) 

Čt. 13.9.2012 – Za † Helenu Petku (4.greg. mše) 
Pá. 14.9.2012 –                               So. 15.9.2012 –  

Ne. 16.9.2012 v 9.00 hod. – Na poděkování Pánu 

Bohu a za Boží požehnání pro celou rodinu. 

  v 10.30 hod. - Děkovná mše svatá 

za letošní úrodu.  

 

Věřit je něco normálního 

   Velká světová náboženství učí nectít žádnou věc, 

ani vlast, ani sebe, ani jakoukoli ideu. Náboženství 

není soubor názorů, soubor pouček, soubor vět  

o světě; náboženství je vzduch, který dýcháme, 

způsob, kterým jsme na světě, oči, kterými 

vnímáme svět. Nekonečné debaty nás Evropanů  

o sporech mezi vědou a vírou postrádají smyslu, 

svět je jeden. Různé důkazy Boží existence 

vymyslela před nedávnem jen Evropa a byly  

u zelených stolů diskutovány až minulá dvě staletí, 

dříve neměla význam, a starověku a středověku by 

tyto otázky připadaly směšné. Není znám ani jeden 

z přírodních národů, který by byl ateistický,  

a slova jako ateismus nebo teismus v žádném 

z jejich jazyků neexistují. 

Svatý Jan od Kříže:  
 

   Chci říci, aby ses nikdy nechtěl spokojit s tím, co 

se o Bohu dozvíš, nýbrž s tím, co se o něm 

nedozvíš; a nikdy se nezdržuj milováním  

a zalíbením v tom, co o Bohu poznáš nebo zakusíš, 

nýbrž miluj a libuj si v tom, co z něho nemůžeš 

poznat a zakusit; neboť to je to, o čem jsme si 

řekli: hledat jej ve víře. 

    

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, 

přízeň, květinové a finanční dary a za úklid našeho 

kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

4. Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým 

rozumem?  

Ano. Lidský rozum může s jistotou poznávat 

Boha.  

Svět nemůže mít svůj původ a cíl sám v sobě. Ve 

všem, co existuje, se skrývá víc, než je na první 

pohled patrné. Řád, krása a vývoj světa poukazují 

nad své bytí, k Bohu. Každý člověk je otevřený 

pravdě, dobru a kráse. Slyší v sobě hlas svědomí, 

které ho nabádá k dobru a varuje před zlem.  Ten, 

kdo moudře následuje tuto stopu, dojde k Bohu. 
 


