
Z dnešního evangelia:   

   Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je 

třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl 

soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě  

i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému 

odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: 

‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy 

zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně 

chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten 

nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých 

vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by 

je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale 

nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“   (Lk 18, 1-8)  

 

 

 

 

   V tomto podobenství máme dva důležité prvky: je to 

osoba soudce a osoba vdovy. Pozadím celého povídání je 

ale touha po spravedlnosti. Ježíš poukazuje na chování 

soudce, který je hluchý na prosby vdovy. Tímto způsobem 

Ježíš povzbuzuje své učedníky k neustálé modlitbě. I když 

si věřící myslí, že musí dlouho čekat na Boží zásah, měli 

by být v modlitbě vytrvalí. V takových situacích se však 

objevuje síla jejich důvěry v Boha. Symbol soudce, který 

se konečně zastává té vdovy je důkazem, že vytrvalost 

vždycky bude oceněna. Každý tedy, kdo se modlí k Bohu, 

měl by to dělat s absolutní jístotou, že Bůh slyší tuto 

modlitbu a dá svou odpověď. Vdova je v Písmu svatém 

symbolem bezmocných, slabých a ubohých lidí, kteří 

s velikou námahou musí vyžadovat spravedlivé zacházení. 

Dramatická situace vdovy odhaluje bolest dobrých  
a poctivých lidí, kteří se často trápí otázkou: Proč Bůh 

povoluje, aby ve světě vítězila nespravedlnost? Ze slov 

Pána Ježíše vychází nauka, že se nemáme podrobit apatii 

nebo pochybnostem, ale měli bychom se s důvěrou modlit, 

protože Boží intervence je jistá.      (Komentář k evangeliu) 

Modlitba za osud národa 
 

Dej nám Pane potřebné vůdčí osobnosti všude,  

kde chybí. 

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov  

a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění  

a každý na svém místě po vzoru sv. Václava 

zodpovědně konali svůj úkol. 
 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Říkáte: Časy jsou zlé? Časy jste vy! (Augustin) 

 Modlitba, která je mi nejmilejší, je modlitba za 

obrácení hříšných duší, věz, má dcero, že tato modlitba 

je vždy vyslyšena. 

 Ke zpovědi se chodíme zaprvé léčit a zadruhé pro 
výchovu – naše duše potřebuje neustálou výchovu, 

jako malé děti. 

 Velikost člověka je dána skutky, a ne slovy nebo 

pocity – díla, která z nás vyrostla, ta o nás budou 

mluvit. ( z Deníčku sv. Faustyny Kowalské) 

 Když ptáčka lapají, krásně mu zpívají. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. 
 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 20.10.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pomoc nám přijde od Hospodina, 

který učinil nebe i zemi.“ 

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:  

Velemín - 26.10.2013 zrušena 

 

VÁCLAV Č. 41(2013) 

20.10.2013  

29. neděle v mezidobí  
 



 

Některé památky v týdnu 
 

23. října – nezávazná památka  

sv. Jana Kapistránského 

   Narodil se 3.6. 1386 v Capestranu, 40 km východně 

od L'Aquily ve střední Itálii. Vystudoval práva a začal 

kariéru ve službách neapolského krále. Z velice 

vysokého postavení se dostal do vězení, kde prožil 

obrácení. V roce 1416 vstoupil k františkánům, pak se 

stal knězem a byl pověřen zakládáním přísnějších 

františkánských klášterů. Stal se věhlasným kazatelem  

a strhoval posluchače po celé střední Evropě. Přišel i do 

Brna, kde kázal, konal zázraky a založil klášter. Cesta 

do naší země však není hodnocena jako úspěšná. Za 

nejvýznamnější působení je považována jeho činnost ve 

vojsku, s nímž byl ve věku 70 let u Bělehradu, kdy byla 

poražena několikanásobná přesila tureckého vojska. 

Brzy pak na následky vyčerpanosti, po ošetřování 

umírajícího velitele nakaženého morem a po posledním 

povzbuzení vojska v Iloku, zemřel. 
 

 

Další památky: 

22. října –  Út nezávazná pam. Jana Pavla II., papeže 

24. října –  Čt nezávazná památka sv. Antonína Marie 

Klareta, biskupa 

27. října - Ne – Slavnost Výročí posvěcení kostela  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

Út 22.10.2013 – Za těžce nemocnou 

St 23.10.2013 – Na dobrý úmysl 

Pá 25.10.2013 – Za † rod Koloničných a † Tony Műlera 

Ne 27.10.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Modlitba za národ  

   Pod záštitou kardinála Dominika Duky OP bude probíhat  

modlitba za náš národ po devět dnů od 16.10.2013 do 

24.10.2013 ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha a pak u hrobu sv. Ludmily v bazilice 

sv. Jiří na Pražském hradě. První den modliteb byl  zahájen 

16. října mší svatou v 15.45 hod. ve Svatováclavské kapli. 

Další dny modlitby budou začínat vždy od 16.15 hod. 

   K této společné modlitbě jste všichni upřímně zváni. Kdo 

nebude moci přijít do katedrály a baziliky sv. Jiří, prosím, 

připojte se duchovně na svém místě. Můžete tuto zprávu 

rozšířit ve svém okolí, svým známým.  

   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  9.00 hod. v kostele 

Všech Svatých v Litoměřicích. Modleme se za něj  

a vyprošujme Boží milosti.  

Biřmování 
 

   Biřmování ustanovil Pán Ježíš. - Písmo svaté vypravuje, 

že apoštolové vkládáním rukou a modlitbou udělovali 

věřícím Ducha Svatého (Sk). Mohli to činit jen proto, že 

měli k tomu moc a rozkaz od Pána Ježíše. Tak se udělovalo 

biřmování již od apoštolských dob, a sice hned po svatém 

křtu. Památkou na to je mazání svatých křižmem při 

udělování svatého křtu. Moc biřmovat přešla od apoštolů 

na biskupy platně vysvěcené. Proto biřmování uděluje 

biskup. U nás může udělit biřmování duchovní správce 

(farář) v případě, že z jeho farníků někdo nebezpečně 

onemocní, kdo ještě nebyl biřmován a povolat k němu 

biskupa není možné. 

   Význam obřadů při biřmováni. - Vkládání biskupovy 

ruky znamená, že na biřmovance sestupuje Duch Svatý 

a že biřmovanec se stává bojovníkem Kristovým. Křižmo 

je směs olivového oleje a balzámu. Křižmo světí biskup na 

Zelený čtvrtek s ostatními svatými oleji. Olivový olej 

naznačuje milost Ducha Svatého, kterou biřmovanec bude 

posilněn k boji proti nepřátelům spásy. Balzám naznačuje, 

že se biřmovanci uděluje milost, aby se uchoval čistým od 

hniloby hříchů a aby zbožným životem šířil vůni ctností. 

Znamení kříže na čele povzbuzuje biřmovance, aby bez 

bázně vyznával svou víru v Ukřižovaného Ježíše Krista. 

Biskup se dotýká rukou biřmovancovy tváře (lehkým 

políčkem), aby naznačil, že má být ochoten pro Pána Ježíše 

trpět i potupu a těžké pronásledování. 

   Protože biřmování vtiskuje duši nezrušitelné znamení, 

může se přijmout jen jednou v životě. Biřmování není 

nezbytně nutné ke spáse. Hřešil by však, kdo by tuto 

svátost nepřijal z nedbalosti.  
 

 

   Zásadními otázkami, které zodpovídáme  

u každých politických voleb jsou: 

1. Jsem demokrat? Pokud ano, nebudu volit exstremistické ani 

výrazně autoritativní strany. 

2. Jsem sebevědomý a odpovědný? Pokud ano, jdu k volbám, 

protože jinak za mne rozhodují jiní a zbavuji se práva cokoli 

v budoucnosti ovlivnit. 

3. Jsem pracovitý a obětavý? Pokud ano, znamená to, že jsem 

připraven pomáhat potřebným, tj. být sociálně solidární. Budu 

však volit pravicově, protože nesouhlasím, aby se umožňoval 

snadný, zábavný život lidem, kteří pro společnost nechtějí nic 

dělat. 

4. Jsem hospodář nebo fanfaron? Jsem-li hospodář, budu volit 

strany středu, spíš asi tu, která usiluje o vyrovnaný státní 

rozpočet. 

5. Jsem rozvážný a rozumný? Pokud ano, dám si pozor na 

předvolební triky, populistické sliby a velká deklarační gesta  

a budu se i v předvolební vřavě řídit svým rozumem. 

6. Jsem konstruktivní? Pokud ano, nechci strácet čas hádkami, 

a proto nevolím milovníky kontroverzí. 

7. Jsem slušný člověk dbalý cti? Pokud ano, odmítnu stránu, 

která pomlouvá a tupí své protivníky. 

8. Mám naději v budoucnost? Jestliže ano, pak budu spíše 

volit stranu s dlouhodobým záměrem, než tu, která uvažuje 

v rozmezí čtyřletého volebního období.  

9. Jsem pragmatický materialista? Pokud ne, odmítnu strany, 

u kterých nenacházím dostatečný a opravdový zájem  

o celkové pozdvižení kultury žití a snahu o výchovu 

k věrnosti, odpovědnosti, osobní solidaritě, spolehlivosti ve 

slově a spolupráci, běžné slušnosti a sebekázni a dalším 

sociogenním vlasnostem. 

   Když si poctivě odpovíme na tyto otázky, zjistíme, kdo jsme 

a jací jsme. Poznáme, co potřebuje naše společnost i co pro to 

můžeme udělat my sami. (P. Piťha, Občan uvažuje cestou 

k volbám ) 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

61. V čem spočívá rovnost všech lidí? 
   Všichni lidé jsou si rovni, protože mají týž původ 

v Boží stvořitelské lásce. Všichni lidé mají v Ježíši 

Kristu svého jediného Spasitele. Všichni jsou určeni 

k tomu, aby nalezli věčné štěstí a blaženost v Bohu. 

   Proto jsou všichni lidé bratry a sestrami. Křesťané mají 

být solidární nejen s ostatními křesťany, ale se všemi 

lidmi. Mají s rozhodností vystupovat proti jakémukoliv 

rasistickému, sexistickému a ekonomickému rozdělování 

lidské rodiny. 
 


