
Z dnešního evangelia: 

   Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili 

za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, 

aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš 

cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, 

nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co 

myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš 

prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, 

pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu 

denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: 

„Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, 

císaři, a co je Boží, Bohu.”      (Mt 22,15-21) 

 

 

K zamyšlení 

   Evangelijní text byl mnohokrát předmětem diskuse nad 

vztahem státní moci a církve. Tradičně se vykládá jako 

nezbytnost dát státu to, co požaduje, stejně jako Bohu dát, 

co mu právem náleží. Ježíš to nezpochybňuje. Přesto však 

umístění úryvku krátce před Ježíšovu smrt a lživý zájem 

farizeů svědčí ještě o jiném významu. Ježíš na tomto místě 

neřeší placení daně (srov. Mt 17,24-27), ale usvědčuje 

farizeje z jejich pokrytectví. Oni nepřišli hledat Boha, ale 
hledají záminku, jak Ježíše zničit. Přestali sloužit 

Hospodinu, jakkoli se domnívají, že jsou pečlivými 

naplňovateli náboženských předpisů. Odsoudit tehdejší 

farizeje je snadné. Ale jaký je správný postoj, když se 

člověk chce setkat s Ježíšem?          (vira.cz) 

Modlitba  
 

Pane, vyučoval jsi srdce svého věřícího lidu světlem 

svého svatého Ducha, kterého jsi mu poslal. Sešli ho  

i nám, abychom přišli k pravému pochopení tvé 

vykupující pravdy. Navštiv nás svou láskou  

a dobrotivostí. Osvěcuj naši mysl víc a více světlem 

svého věčného evangelia. Vtiskni do našich srdcí lásku 

k pravdě. Dej, ať rosteme v pravdivé zbožnosti; naplňuj 

a syť nás vším dobrým a při tom všem nás zachovej 

svým milosrdenstvím při sobě, našem Pánu. 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno 

někomu jinému. (Ch. Dickens) 

 Kdo se nerozptyluje, proniká do hloubky. (Arabské 

přísloví) 

 Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Více než 

stroje potřebujeme lidskost. Více než chytrost 

potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme  

a ztrácíme všechno. (A. Vávrová) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 19.10.2014 
 

 

 
 

„Vzdejte Hospodinu slávu a moc!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út - v 17.30 hod. 

             St - v 17.30 hod. 22.10. v 16.30 h 

  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. 25.10. zrušena 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 21.10.2014 od 15 h. 
 

 

VÁCLAV Č. 41 (2014) 

19.10.2014 

29. neděle v mezidobí 
Misijní neděle 

Sbírku a modlitby věnujme na misie 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

24. října – Pá nezávazná pam.  

sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
 
   Narodil se 23.12. 1807 v Sallentu poblíž Barcelony ve 

Španělsku V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, 

apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal 

arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Založil tam 

klarentinky a obnovoval náboženský život. S velkou 

horlivostí pracoval na pozvednutí věřících v oblasti 

duchovní, mravní i sociální. Kvůli tomu byl na něj 

několikrát spáchán atentát. Nepřátelský postoj vůči 

němu zaujali zvláště majitelé černých otroků, kteří se 

přičinili o to, že se v roce 1857 musel vrátit do 

Španělska. Byl pak mimo jiné duchovním rádcem 

královny Isabely II. Zemřel ve věku necelých 77 let.ve 

Fontfroide v jižní Francii. 
 

Další památky: 

21. října – Út. nezávazná pam. bl. Karla Rakouského 

22. října – St. nezávazná pam. bl. Jana Pavla II., 

papeže 

23. října – Čt. nezávazná pam. sv. Jana 

Kapistránského, kněze, 

26. října - Ne – Slavnost Výročí posvěcení kostela 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 19.10.2014 – v 9.00 hod. Pohřební mše za † Jindřišku 

Kratochvilovou 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. – za † Libora 

Ne – 26.10.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

           v Sulejovicích v 10.30 hod. – za † Olgu a její rodinu 

 

 

Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Proto 

Vás žádám, abyste se tuto modlitbu modlili denně buď  

v kostele přede mší svatou, nebo soukromě. 

 
 

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Podstata moudrosti 

   Po nenadálé smrti krále musel na trůn usednout jeho 

mladičký syn. Protože neměl žádné zkušenosti, obával se, 

že nebude umět dobře vládnout. A tak svolal moudré muže 

z celého království, aby mu pomohli k osvícení. Mudrci 

mu přinesli velké množství knih, článků a starých 

pergamenů. Když mladý král uviděl tu hromadu listů, řekl: 

„Nepřečetl bych to všechno ani za celý svůj život! Zkuste 

mi ve stručnosti shrnout, co je napsáno v každé z těchto 

knih!“ Uběhlo osm let a moudří mužové se konečně vrátili 

ke králi. Množství se zmenšilo na polovinu, ale král znovu 

prohlásil: „Je toho příliš! Nemám čas, abych to mohl 

všechno přečíst, zpracujte to pouze do jedné knihy.“ A tak 

uběhla řada dalších let…  Král mezitím zestárl, onemocněl 

a pozbyl svých sil. Ještě před smrtí však chtěl za každou 

cenu poznat podstatu veškeré moudrosti. Svolal proto ještě 

jednou všechny mudrce a přikázal jim: „Shrňte to do jedné 

věty!“ Utekly další roky a král již ležel na smrtelném lůžku 

a zbývaly mu poslední dny života. Ještě než opustil tento 

svět, zavolal si k sobě svého nejvěrnějšího rádce, aby mu 

tedy představil souhrn veškerého vědění a moudrosti světa. 

Rádce odpověděl: „Pane, moudrost světa spočívá 

v pouhých dvou slovech: Prožít okamžik!“ 

 

Tajemství úspěchu 

   Student jedné vynikající vysoké školy se zeptal svého 

profesora filozofie: „Pane profesore, která cesta vede 

k úspěchu?“ Profesor se na okamžik zamyslel a potom 

odpověděl: „Můj milý, nemohu ti povědět, která cesta vede 

k úspěchu, protože ani já sám ji neznám. Nicméně mohu ti 

povědět o té, která vede k neúspěchu!“ „A která to je, pane 

profesore?“ „Cestou neúspěchu kráčí ten, kdo chce 

vždycky všechny uspokojit.“ 

   Chtít vždy a za každých okolností všem vyhovět je to 

nejhorší. Potvrzuje to i samotný Ježíš: „Běda, když vás 

budou všichni lidé chválit!“ 
 
 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

41. pokračování  

   34.b Je tak zřejmé, že víra není neúprosná, ale roste  

v uctivém soužití s druhým. Věřící není arogantní. Naopak, 

pravda jej činí pokorným, protože ví, že ji nevlastníme, ale 

spíše ona objímá a vlastní nás. Jistota víry nás nečiní 

strnulými, ale uvádí nás na cestu, umožňuje svědčit a vést 
dialog se všemi.  

   Pevnost víry a arogance „vlastníků pravdy“ nepatří 

k sobě. Ale tvrdá arogance přesto někdy budí obdiv  

u souvěrců, a je pochopitelně odpudivá pro ostatní. Není 

snadné být pevným a při tom laskavým. Ale od Ježíšova 

setkávání s hříšníky, jak nám je přibližují evangelia, se to 

můžeme učit. 

 Nemám strach, že mne někdo o víru připraví, 

protože jeho argumentům proti víře nebudu 
schopen vzdorovat? 

 Věřím, že mne Bůh na mé cestě víry bude i nadále 

věrně provázet svým svatým Duchem? 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

115. Jakými jmény a znameními se zjevuje Duch svatý? 

   Na Ježíše sestupuje Duch svatý jako holubice. Prvotní 

křesťané zakoušeli Ducha svatého jako blahodárné 

pomazání, jako živou vodu, jako vichřici nebo jako 

planoucí oheň. Ježíš sám pak mluví o Přímluvci, Utěšiteli, 

Učiteli a Duchu pravdy. Ve svátostech církve je Duch 

svatý udělován vkládáním rukou a mazáním oleje. 

   Konec potopy a začátek života na zemi ohlásila Noemovi 

holubice, když v zobáku přinesla čerstvý olivový list. Také 

pohanská antika považovala holubici za symbol lásky. 

Proto prvotní křesťané okamžitě chápali, proč Duch svatý, 

ztělesněná Boží láska, sestoupil na Ježíše v podobě 

holubice ve chvíli jeho křtu v Jordánu. Dnes je holubice po 

celém světě známá jako znamení míru a je jedním 

z největších symbolů usmíření lidstva s Bohem. 

 


