
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu  

v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, 

který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby 

svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu 

jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu 

jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, 

všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali  

a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. 

Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále 

to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich 

město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatební 

hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. 

Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.‘ 

Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které 

našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když 

vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který 

neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem 

přišel bez svatebních šatů?‛ On se nezmohl na slovo. Tu 

řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho 

ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je 

totiž povolaných, ale málo vyvolených.“   (Mt 22,1-14) 

 

K zamyšlení 

   Hostina je krásným symbolem. Patří na svatbu,  

k výročím života atd. Je znamením přátelství či 

společenství. Vždyť Ježíš ustanoví největší tajemství 

liturgie právě uprostřed hostiny. Není tedy divu, že hostina 

je obrazem nebe. Ale jak to je s možností vstoupit do nebe, 

tedy do Boží blízkosti? Kupodivu to není ani tak věc 

našeho výkonu, ale na prvním místě je to otázka přijetí 

Božího pozvání. Je ovšem třeba nejen přijmout pozvání, 

ale i skutečně za Bohem přijít. Druhá část evangelia nás 

trochu vyděsí, když se sami ptáme: „Mám dostatečně 

vhodné šaty?“ Zde jistě nejde o módu. To, co naplnilo náš 

život, se na nás zračí jako šaty! Je ale dobré postřehnout 

dvě důležité skutečnosti: Pozváni jsme zcela zdarma, bez 

našich zásluh a výkonů. Ale možnost zůstat je odrazem 

toho, jak jsme Boží pozvání ve svém životě projevili, jak 

jsme na něj v konkrétních situacích života reagovali. 
                                                                           (vira.cz) 

Modlitba  
 

Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví, 

nenech mne jednou zemřít v mých hříších. 

Nejdříve, Pane, proměň mé klasy v chléb, 

pak teprve ať ke mně přistoupí žnec, 

nejdříve nalij mé hrozny vínem 

a teprve pak ať přijde vinař. 

Pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy, o to 

tě prosím. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Udělat si kvalitní čas pro své nejbližší není nikdy ztráta 

času. Učme se na nich nešetřit – dokud je čas. Máš-li 

možnost zanechat tento svět v něčem trochu lepší, 

neber to jako povinnost, ale jako dar. 

 Leckdo skrývá pod ježatou slupkou dobré a citlivé 

srdce; jen důvěra druhých ho dokáže vyvolat k životu. 

 I podzim života může být krásný, když netruchlíme 

nad tím, co odnesl čas, a chystáme se na setkání 

s Přítelem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Adorace nejsvětější Svátosti 18.10.2014 od 20.00 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 12.10.2014 
 

 
 

„Smím přebývat v Hospodinově domě  

na dlouhé, předlouhé časy.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út - v 17.30 hod. 

             St - v 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod. 16.10. od 17.00 h. 

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 21.10.2014 od 15 h. 
 

 

VÁCLAV Č. 40 (2014) 

12.10.2014  

28. neděle v mezidobí 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

15. října - St. pam. sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 
   Narodila se 28.3.1515 jako potomek šlechtického rodu 

Cepedú, v Avile v Kastilii (Španělsko). Od dětství byla 

temperamentní a přátelská, milovala romantiku. Po 

vstupu do karmelitánského řádu prožila tělesnou  

i duševní krizi. Kolem roku 1556 se v jejím srdci 

rozrostla touha podnikat v duchovním životě veliké věci. 

Zbavena nejistot nebála se protivenství, dělala velké 

pokroky v dokonalosti, měla mystická zjevení. Pro 

reformu svého řádu snášela mnoho příkoří.  

S nezlomným duchem se stala matkou všech bosých 

karmelitánů, nezapomínajíc ani na hmotnou stránku 

toho, co založila. Sama o sobě řekla: "Terezie bez Boží 

milosti je jen ubohá, chudá žena. Terezie s Boží milostí 

a s mnoha penězi je mocnost." Zanechala naučné spisy 

stvrzené vlastní zkušeností. Dne 29.9. 1970 byla Pavlem 

VI. prohlášena jako první za učitelku církve. 
 

Další památky: 

14. října - Út. nezávazná pam. sv. Kalista, papeže  

a mučedníka  

16. října – Čt. nezávazná pam. sv. Hedviky; také  

sv. Markéty Marie Alacoque, panny  

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

biskupa a mučedníka  

18. října – So. svátek sv Lukáše, evangelisty 

19. října - 29. neděle v mezidobí 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 12.10.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Kartákovy  

a sestru Jiřku 

                      v Sulejovicích v 10.30 hod. – na dobrý úmysl 

Ne – 19.10.2014 – v 9.00 hod.  

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. – za † Libora 

 
Neděle 19. října 2014 je nedělí misijní.  

Sbírka bude věnována na misie. 

 

   Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Proto 

Vás 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) 

 

Dva pavouci 

   Jednou se potkali dva pavouci a hned se pustili do 

vyprávění o svém životě. První řekl: „V kostele, ve kterém 

bydlím, se už nedá vydržet. Pořád tam ruší vyzvánění 

zvonů, varhany a všechna ta kázání … Už mi to naprosto 

stačilo a rozhodl jsem se prostě přestěhovat.“ Druhý 

pavouk mu odpověděl: „To, co říkáš, se mi zdá velmi 

zvláštní, protože i já bydlím v kostele a nikdy mě nikdo 

nerušil a neruší! Našel jsem si mimořádně tiché místečko!“ 

„No to mi tedy pověz, kde jenom bydlíš?“ „Bydlím 

v pokladničce na almužnu pro chudé!“ 

Zkrácený kříž 
   Jeden člověk chodil po světě a nosil s sebou tak těžký 

kříž, že si ho musel neustále přendávat z levého ramene na 

pravé, aby se mohl vůbec nadechnout. Jednoho večera už 

byl tak vyčerpaný, že nemohl dál – rozhodl se kus kříže 

odříznout a hodit do příkopu u cesty. Konečně se mu 

kráčelo snadněji. Ušel několik dalších kilometrů a ocitl se 

před říčkou, která mu přetínala cestu. Přeskočit ji by bylo 

velmi nebezpečné. Napadlo ho, že položí svůj kříž mezi 

břehy a tak si z něj vlastně udělá malý most. Bohužel, kříž 

však nebyl dostatečně dlouhý! Tomu člověku nezbylo nic 

jiného než se vrátit zpět, najít odříznutý kus a kříž opět 

opravit do původní podoby. Potom se mohl bez větších 

problémů dostat přes hučící říčku. 

   Pán odměřuje kříž podle velikosti ramen toho, kdo ho 

nese, a podle množství nezbytného utrpení, které umožní 

přejít do nového života. 
 
 

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) 

 

114. Jakou roli hraje v Ježíšově životě Duch svatý? 

   Ježíšovi nedokážeme porozumět bez Ducha svatého. 

V Ježíšově životě se tak jako nikde jinde projevovala 

přítomnost Božího Ducha, kterého nazýváme Duchem 

svatým. 

   Byl to Duch svatý, který povolal Ježíše k životu pod 

srdcem Panny Marie, kdo ho veřejně prohlásil za svého 

milovaného Syna, kdo ho vedl a kdo mu dával životní sílu 

až do konce. Na kříži Ježíš vydechl svého Ducha. Po svém 

zmrtvýchvstání daroval učedníkům Ducha svatého. Tak 

přešel Ježíšův Duch na celou církev: „Pokoj vám! Jako 

Otec poslal mne, tak i já posílám vás“. 
 
 


