
Z dnešního evangelia:   

   Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem 

a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti 

deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, 

Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: 

„Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. 

Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, 

mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří 

až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: 

„Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z 

nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než 

tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě 

zachránila.“   (Lk 17, 11-19)  

 

 

   Deset malomocných podle příkazu Práva a zvyku se 

zastavilo a z dálky hlasitě volalo – žádalo o uzdravení. 

Dostali od Ježíše příkaz, aby šli ke kněžím pro potvrzení, 

že jsou zdraví. Jenom jeden z nich se vrátil, aby poděkoval 

za dar uzdravení a vyznal víru v Krista. Jeho vděčnost a 

víra, která ho přiblížila k uzdravení, je zde spojena se 

smutnou reflexí tématu lidského nevděku. 
                                            (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Vyslyš, Bože, prosby naše i všeho lidu svého 

a odpusť nám naše úmyslné i neúmyslné hříchy. 

Přijmi naše večerní modlitby 

a vylej na své dědictví hojnost svého milosrdenství a 

svých slitování. 

Opevni nás hradbou svatých andělů, 

vyzbroj nás zbraněmi spravedlnosti, upevni nás svou 

pravdou, 

ostříhej nás svou mocí a zbav nás všech nepřátelských 

útoků a nástrah. 

Dopřej nám, abychom dnešní večer a nastávající noc 

a všechny dny svého života strávili dokonale, svatě, 

pokojně, bezhříšně, 

příkladně a bezpečně, na přímluvu svaté Bohorodičky 

a všech, v nichž se tobě zalíbilo. Amen. 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Když se modlím, otevírám se pro Boha, 

který je s námi. Můžeme se modlit určitými slovy, ale i 

beze slov, zatímco mlčíme, přemýšlíme, pracujeme. 

(Joerg Zink) 

 Člověk denně upravuje své vlasy. Proč ne 
také své srdce? (Čínské přísloví) 

 Modlitbou se čas neztrácí, ale získává. 

(Erich Puzik) 

 Ptáš se, jak si člověk má počínat, aby celý 

den chválil Boha. Ať děláš cokoli, dělej to dobře – a 

chválil jsi Boha. (Augustin) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 

 Adorace Nejsvĕtĕjsí Svátosti – So 19.10.2013 v 20 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 13.10.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodin zjevil svou spásu před zraky 

pohanů“ 

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:  

Lukavec 15.10.2013 v 15.00 hod. 

Lovosice 20.10.2013 v 10.00 hod.  

Sulejovice 20.10.2013 zrušena 

 

VÁCLAV Č.40(2013) 

13.10.2013  

28. neděle v mezidobí  
 



 

Některé památky v týdnu 
 

16. října – nezávazná pam.  

sv. Hedviky, Řeholnice, hlavní 

patronky Slezka, 
 

   Narodila se asi roku 1174. Pocházela z Andechse v 

Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 

1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila 

mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou 

přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický 

život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a 

nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve 

Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se 

podílela, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala 

cisterciačkou a byla i pohřbena. 

   K jejímu životu se hodí motto: "Žádný z nás nežije 

sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, 

žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať 

tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu." Řím 14, 7-8 
 

Další památky: 

14. října - Po. nezávazná pam. sv. Kalista, papeže a 

mučedníka  

15. října - Út. pam. sv. Terezie od Ježíše, panny a 

učitelky církve  

16. října – St. nezávazná pam. Markéty Marie  

Alacoque, panny  

17. října – Čt. památka sv. Ignáce Antiochijského, 

biskupa a mučedníka  

18. října – Pá. svátek sv Lukáše, evangelisty 

19. října – So. nezávazná pam. sv. Jana de Brébeuf  

a Izáka Joguese, kněží a druhů mučedníků, také sv. 

Pavla od Kříže, kněze 

20. října - 29. neděle v mezidobí, Den modliteb za 

misie  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 13.10.2013 – v 9.00 hod. Za † paní Helenu 

Latislavovou 

                                v Sulejovicích v 10.30 hod. Za Boží 

požehnání a zdraví pro Pavla 

St 16.10.2013 – Za zdraví Věrky 

Čt 17.10.2013 – Za † Michala a Karolínu 

Pá 18.10.2013 - Za † doktorku Veselkovou, manžela,  

† Růženu Vojtěchovou a † členy rodiny Veselkovy 

Ne 20.10.2013 – v 10.00 hod. Za farníky a za biřmovance 
                         v Sulejovicích zrušena. 

 

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 zúčastnit. Bude to významná událost v naší 

farnosti. Tento den nebude  mše sv. v Sulejovicích. 
 

 

Sbírka příští neděli (20.10.2013) bude věnována na misie.  

 

   Kněžské svěcení Jiřího Smolka bude dne v sobotu 26.10. 

2013 v 10.00 hod. v katedrále v Litoměřicích. V neděli 

novokněz odslouží primiční mši sv. v kostele Všech 

Svatých v Litoměřicích. Modleme se za něj a vyprošujme 

Boží milosti.  

 

Problém volného času 
 

   Hmotná nouze se dá řešit humanitárními akcemi, ale 

s nudou je to složitější. Nejen hlad, ale i nuda může být 

dokonce smrtelná. Leckterá sebevražda je důsledkem nudy 

a vnitřní prázdnoty. Většina lidí neumí smysluplně využít 

volný čas. Televize je uspokojuje jen na chvíli. Mnozí 

nevěřící se mohou nudou ukousat. Křesťan, který své 

křesťanství žije plně a ve spolupráci s Duchem svatým, se 

nikdy nudit nemůže! Ve stáří je pro nevěřícího volný čas 

katastrofou. Proto ten známý strach z odchodu do důchodu. 

Začíná nenápadně občasným smutkem, pak se fixuje do 

myšlenkového světa, až se nedá odbourat. Léky 

nepomáhají, protože příčina tkví jinde. Takový trapný 

závěr našeho života Bůh určitě v plánu nemá. Psychiatři 

znají i nedělní neurózu. Když v neděli utichne ruch, dostaví 

se existenciální vakuum. Bývá latentní a ani sám postižený 

neví, proč je tak nervózní a neklidný. Všichni tito lidé 

utíkají sami před sebou – říká se tomu centrifugální postoj. 

Jako v odstředivce. Opakem je vnitřní usebrání.  
                               (Ladislav Kubíček: Přitahuji) 

 
 

Svatojakubské putování 
 

   Od pátku 4.10. do neděle 6.10. se zúčastnilo pět lidí 

z naší farnosti Česko – německého putování po části 

svatojakubské cesty. Poutníků bylo asi třicet, české a 

německé národnosti. Cesta vedla ze Svaté Hory u Příbrami 

krajinou brdských lesů. Fyzická námaha – každý den jsme 

ušli asi 25km – byla provázena modlitbou a mší svatou. 

Vzájemnou vstřícnost, ohleduplnost a milou atmosféru 

umocňovala krása tamější přírody, slunečné počasí a 

všudypřítomný klid. 

   Uvědoměním si významu tohoto putování a spojení 

všech ve víře se překlenula i jazyková bariéra a tím se 

naplnilo hlavní motto pouti „stavět mosty“. Bohu díky.  
                                                               (E.K.) 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

60. Proč je Ježíš nejvyšším vzorem světu? 
   Ježíš Kristus je jedinečný, protože nám na sobě samém 

ukazuje nejen pravou Boží podstatu, ale také pravý ideál 

člověka. 

   Ježíš byl více než dokonalý člověk. Vždyť lidé, kteří 

jsou v našich očích ideální, jsou hříšníky. Proto se žádný 

člověk nemůže stát měřítkem pro ostatní. Ježíš byl bez 

hříchu. Co to znamená být člověkem a co činí člověka ve 

skutečném smyslu slova nekonečně láskyhodným, 

poznáváme až v Ježíši Kristu, který se nám stal podobný 

ve všem, „ale nikdy se nedopustil hříchu“. Ježíš, Boží 

Syn, je skutečný a pravý člověk. V něm poznáváme, jak 

moc si Bůh přál člověka. 
 
 


