
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se 

posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa  

a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 

nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou 

potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za 

dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, 

neboť oni budou na-syceni. Blahoslavení milosrdní, neboť 

oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, 

neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, 

neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo 

jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 

nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou 

kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat 

každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi 

velkou odměnu.“     (Mt 5,1-12a) 

 

K zamyšlení 

   Doufáme, že křest, kterým jsme byli přivtěleni v Krista, 

je pro nás vstupenkou do Božího království. Ale v učení 
církve také čteme o těch, kteří sice vstoupili, ale cosi je 

dělilo od Boha. Tito bratři a sestry tedy zakusí bolestné 

okamžiky, v nichž se tváří tvář Bohu naplno ukáže jejich 

odmítání Boha, nevěrnost pravdě a spravedlnosti, neláska  

k bližním… Nejde o pomstu, ale o vyrovnání se s pravdou, 

protože před Bohem nemůže existovat nikdo, kdo nestojí  

v pravdě. Tomuto stavu říkáme očistec. Je to místo, kde 

lidé již patří do nebe. Zde se nerozhodují mezi nebem  

a peklem. Již patří k Bohu, a proto jim také Bůh nabízí 

pomoc. Právě v této bolesti nad sebou samými jim mohou 

pomoci ti, kdo jsou ještě na cestě – my! Proto s nadějí  

a důvěrou v Boží lásku prosíme za odpuštění jejich hříchů, 

za smíření a za plné společenství s Bohem.    (vira.cz) 

Modlitba  
 

Hospodine, Bože náš, 

marně mluvíme sami se sebou, jestliže jsi ty dříve 

s námi nepromluvil. 

Nemůžeme ti vzdát žádnou opravdovou chválu, 

nevložíš-li ji sám do našich srdcí 

a na naše rty, jestliže neučiníš ke své chvále celý náš 

život, všecky naše myšlenky, slova i činy. 

Prosíme tě, abys tak učinil. 

Prosíme tě za všechno křesťanstvo a celou církev  

na zemi. 

Dej jí, ať tě lépe chápe, upřímněji, mocněji chválí než 

dosud. 

Prosíme tě, aby sis připravil v celém zmateném, 

rozdvojeném a souženém lidstvu novou chválu, 

když dáš mocně poznat své milosrdenství mezi těmi, 

kteří v temnotě jdou vlastní cestou. 

Mimo tebe nemáme žádného pomocníka. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Když sedíš na slonovi, nemusíš se bát štěkajících psů 
(africké přísloví) 

 Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. 
(Platon) 

 Vaše děti přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže 

jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou 

lásku, ale ne své myšlenky. Ony totiž mají své 

myšlenky. (D.Ch. Džíbrán) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – St 5.11. od 17.30 hod. Téma: 

Taizé – jak pokračuje příprava na přijetí poutníků v naši 

farnosti? 
 

Odpověď k žalmu – neděle 2.11.2014 
 

 

 
 

„Budu kráčet před Hospodinem 

 v zemi živých.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út – v 16.30 hod. 

             St – v 16.30 hod.  

  Čt – v 7.30 hod. 

Pá – v 16.30 hod.  

  Ne – v 9.00 hod.  

Sulejovice Ne – v 10.30 h. 

Milešov Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 8.11. od 10.00 hod. Poutní mše sv. 
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 4.11.2014 od 15 h. 
 

 

VÁCLAV Č. 43 (2014) 

2.11.2014 

31. neděle v mezidobí 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

3. listopadu – nez. památka  

sv. Martina de Porres, řeholníka 
 

   Narodil se 9. 12. 1579 v Limě v Peru jako 

nemanželský syn španělského šlechtice Juana de Porres 

z Burgosu a bývalé černošské otrokyně Anny Velasquez 

z Panamy. Patřil k pohrdané vrstvě obyvatel a jako 

míšenec měl těžkosti i se vstupem do dominikánského 

řádu. Později mu zde byla svěřena péče o nemocné. 

Vynikl mimořádnými ctnostmi, zvláště obětavou láskou 

k lidem i nemalou ke zvířatům. Měl charisma zázraků, 

žil asketicky a vedle léčení poskytoval nemocným  

i duchovní rady. Před dovršením 60 let onemocněl 

malárií a mezi přáteli kolem jeho lůžka klečel i hrabě  

z Chinchón. Nejsmutnějšímu bratru Antonínovi při 

loučení řekl: „Neplač, možná budu v nebi užitečnější než 

tady.“ Přítomným požehnal a 3.11. v 9 hodin, zatímco 

bratři kolem něj zpívali Krédo, zemřel. Pohřben byl  

o den později večer pro velký příliv lidí. Ke hrobu ho 

prý nesli preláti a šlechtici.  

Další památky: 

2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

4. listopanu – pam. sv. Karla Boromejského, biskupa 

9. listopadu – neděle - Svátek posvěcení lateránské 

baziliky 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 2.11.2014 – v 9.00 hod. za všechny zemřelé  

            v Sulejovicích v 10.30 hod. – za † Vlastimila Lance 

Út – 4.11.2014 - za † rodiče Koloniční a za † Antonína a za 

Annu 

Pá – 7.11.2014 - za † rodiče Křečkovy a za † členy rodin 

Hájků a Křečků 

So – 8.11.2014 – Poutní mše sv. ve Velemíně za farníky, 

za přítomné a jejich rodiny 

Ne – 9.11.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

   v Sulejovicích v 10.30 hod. – za požehnání pro paní Káťu 

 

Rozvrh pobožností na hřbitovech: 
2014 

Sulejovice (hřbitov u kostela) – Ne 2. listopadu v 10.30 

hod. 

Lovosice – Ne 2. listopadu v 15.00 hod.  

Lukavec – Út 4. listopadu v 14.30 hod.  

Prackovice n. Labem – St 5. listopadu v 15.00 hod. 

Velemín – So 8. listopadu v 9.30 hod. 

Milešov - nový hřbitov – So 8. listopadu v 11.30 hod. 

Medvědice – So 8. listopadu v 13.00 hod.  
 

 

   Česká biskupská konference vyhlásila pátek 31. října 

2014 Dnem půstu za mír na Blízkém východě. Také ve 

spolupráci s Charitou ČR se pořádá sbírka na pomoc lidem 

v těchto zemích. V naši farnosti proběhne tato sbírka 

(mimo obvyklou sbírku) v neděli  9. listopadu 2014. 

 

U příležitosti vzpomínky na 25. výročí svatořečení Anežky 

České, patronky našeho národa, Farní charita Litoměřice 

ve spoluprací studia Štěpán radia Proglas  

Vás všechny srdečně zve na benefiční koncert a duchovní 

pásmo s názvem "Rozjímání o svaté Anežce České"  
13. listopadu 2014  v kostele Všech svatých  

v Litoměřicích  od 19.00 hod. 

Na housle zahraje vynikající český sólista Roman Patočka, 
který svým uměním vnáší dobré jméno naší země do 

celého světa. 

   Program skladby: 1.rozjímání "Anežka a lidská 

důstojnost"  

2.rozjímání "Anežka vidí, co je skryté"  

3 rozjímání      "Anežka, mír a oběť" 

   Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude 

věnován na paliativní léčbu, kterou od června 2014 

zajišťuje pro svoji klienty Farní charita Litoměřice  

v Domově na Dómském pahorku. 

 

Příběhy pro osvěžení duše 
(Pino Pellegrino) 

 

Diogenes a Platon 
 

   Filozof Diogenes nemohl snést skutečnost, že Platon, 

který byl filozof jako on, obýval pohodlný dům plný 

krásných věcí. Jednoho velmi deštivého dne vtrhl jako 

fúrie do jeho ložnice a zabahněnýma nohama mu pošlapal 

ozdobně vyšité koberce a tapisérie, potom se opět vrátil na 

ulici, znovu si zašpinil nohy a ještě jednou vše pošlapal. 

Platon ho tiše, bez jediného slůvka, pozoroval. Diogenes 

zařval: „Pošlapávám Platonovu pýchu!“ A Platon jen 

dodal: „Ano, ale s naprosto totožnou pýchou!“ 

   Je dávnou pravdou, že mnicha nedělají mnichem jeho 

šaty, ty ho jen přikrývají. Gándhí s oblibou říkával, že jen 

ten, kdo dokáže milovat, má právo trestat. 
 

Ryby 

 
   Ještě v dobách starověkého Řecka se jeden žák zeptal 

jednoho moudrého muže: „Proč necháváš před výběrem 

svých žáků nejprve každého zájemce pohlédnout do 
rybníka?“ Moudrý muž odpověděl. „To je velmi prosté: 

když mi řekne, že vidí ryby, tak ho přijmu. Pokud mi ale 

odpoví, že vidí svou tvář, odmítnu ho.“ 

   Kdo je cele zaměřen na sebe sama, je velmi náchylný  

k „duševní křivici“. Kdo stahuje okenice a nerozvíjí vztahy 

k druhým, je předurčen k vnitřní chudobě. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

117. Jak mohl Duch svatý působit v Marii, s ní a skrze 

ni? 
   Maria byla naprosto otevřena Bohu. Proto se mohla stát 

působením Ducha svatého „Matkou Boží“ – a jako 

Ježíšova matka se stala matkou všech křesťanů a dokonce 

matkou všech lidí. 

   Maria umožnila Duchu svatému zázrak všech zázraků: 

Boží vtělení. Odpověděla Bohu svým ANO: „Jsem 

služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ 

Posilována Duchem svatým kráčela za Ježíšem v jeho 

úspěších i prohrách až pod kříž. Odtud ji Ježíš daroval za 

matku nám všem. 
 
 


