
 

STALO SE... 

   11.9.2012 uplynulo osm let od mučednické smrti 

patera Ladislava Kubíčka. Mši svatou v kostele 

Narození Panny Marie v Třebenicích sloužili J.M. 

can. Martin Davídek a R.D. Mgr. Tomasz 

Dziedzic. Vzpomínkovou akci jsme ukončili před 

farou u pamětní desky modlitbou Salve Regina.   

 Zdraví Mojmír 
 

Pořád ještě tabu 
   Dříve bylo zaopatřování – svátost nemocných  

– naprostou samozřejmostí. Dnes je to skoro 

výjimka. Jde tedy o další z problémů dnešní doby. 

Proč? Vždyt` o smrtí ví každý. Proč o ní lidé 

přesto nechtějí slyšet? Proč nechtějí vědět nic  

o hodnotě smrti a života věčného? Nechtějí,  

a tudíž nevědí. Žijí v nevědomosti a ve strachu. 

Bylo by hříchem podporovat tento hříšný 

materialismus svým mlčením. Jsme povinni  

o smrti mluvit tak, jak ji vidí Bůh. Je nutno na tuto 

myšlenku postupně zvykat své okolí. Až dojde 

k umírání, budeme mít půdu připravenou. Svátost 

nemocných je třeba přijímat a doporučovat 

druhým například před operací bez ohledu na věk 

a ve stáří bez ohledu na momentální zdravotní 

stav. Nečekat až na poslední chvíli. Pohřeb 

věřícího a setkání s Pánem připraveného člověka 

musí být radostnou událostí. Vždyt` ho 

doprovázíme do nebe! Aby to bylo upřímné  

a přirozené, musíme o nebi víc přemýšlet a mluvit. 
(Z knihy Na minutu s Ladislavem Kubíčkem- Zapaluji?,  

str. 35) 
 

Pozvání 
   Pozvání na Musica Tereziana 16.9.2012 od  

19 hod. Je to benefiční akce v Divadle K. H. 

Máchy v Litoměřicích. Výtěžek půjde na opravu  

a renovaci varhan v Terezíně. Jedná se o hudebně-

taneční projekt. Vstupné 150,- Kč. 

MODLITBA NEMOCNÝCH 

Večerní modlitba 
 

Dík za to,co čas před nás staví, 

díky za úspěch i za selhání. 

Díky za naše pevné zdraví, 

díky za všechna setkání. 

Dík za děti i za manžela, 

díky za domova zázemí. 

Díky za stín co zmizel z čela, 

díky za chvíle mlčení. 

Dík za radu a pochopení, 

dík za stisk ruky v kostele. 

Díky za příslib vykoupení, 

díky za křížek na čele. 

Dík za chvíle odpočinku, 

dík za to, že se umím smát. 

Díky Ti vzdávám za maminku, 

díky Ti šeptám a jdu spát. 
  

 

 

Svatováclavská poutní mše svatá 

se letos uskuteční v našem kostele  

v pátek 28.09.2012 v 10.30 hod. 
Při mši svaté zazní latinské zpěvy sboru pod 

vedením Markéty Staré a Jiřího Stýbla 

s doprovodem orchestru. Dirigovat bude   

sbormistr Karel Tesařík. Na varhany zahraje 

Martin Maxmilian Kaiser. 

Na závěr zazní tradiční hymna ke cti svatých. 

 

 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. 16.30 hod. 

 Sbor – zkouška čt. 18.00 (KS Lovoš) 

 Adorace Nejsv. svátosti – so. 20.10. ve 20.00 hod. 

 Příprava na biřmování – po. 17.9.2012 v 19.00  

 Křesťanské rozhovory – st. 19.9.2012 v 18.30 
 

Odpověď k žalmu - neděle  16.9.2012 
 

 

 
 

„Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých”. 
 

VÁCLAV Č.5(2012) 

16.9.2012 – 

24.neděle v mezidobí 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út. -17.30 

  St. - 17.30 

  Čt. - 7.30 

  Pá. - 17.30 

  Ne. - 9.00 

Sulejovice Ne. - 10.30 

Milešov Pá. -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So. - 10.00 
 

Změny v příštím týdnu:   

 Příprava na biřmování – po. 17.9.2012 v 19.00  
 

  



 

Některé památky v týdnu 
 

20. září - svátek Výročí posvěcení litoměřické 

katedrály. 

   Ve čtvrtek 20.9. 2012 je v naší litoměřické 

katedrále slavnost. Mši sv. v 7.30 hod. bude 

celebrovat náš otec biskup Jan Baxant. 

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích 

   Od roku 1663 byla jižně od postupně 

bouraného starého kostela budována nová raně 

barokní katedrála, snad podle návrhu a za vedení 

litoměřického stavitele Bernarda Spinetty 

(projekční účast G. Broggia je 

nepravděpodobná). Původní projekt předpokládal 

vybudování západního dvojvěží, stavba však byla 

založena v nedostatečné hloubce a v nestabilním 

podloží, takže při klenutí došlo k problémům, 

které asi do roku 1670 vyřešil pražský stavitel 

Domenico Orsi de Orsini s polírem Angelem 

Canevallem, který klenbu dokončil, ale dal snést 

obě rozestavěné věže a zřejmě sám navrhl novou 

úpravu průčelí. V roce 1681 byla katedrála 

vysvěcena. (...) Zařízení katedrály je většinou 

raně barokní, v černo-zlatém boltcovém stylu 

z doby kolem roku 1670, doplněné rokokově 

v polovině 18. století. Kolem roku 1914 bylo 

opraveno. (Z knihy: Karel Kuča, Průvodce po Dómském 

Náměstí v Litoměřicích, Litoměřice, str.61,66). 

   Každá katedrála je nejdůležitějším chrámem 

v diecézi – je „matkou“ ostatních kostelů diecéze.  
    

 

Další památky: 

16. září - ne. památka sv. Ludmily, kněžny a 

mučednice.                                                         

17. září - po. nezávazná památka sv. Kornelia, 

papeže, a sv. Cypriána, biskupa, mučedníků, také 

památka sv. Belarmina, biskupa a učitele církve. 

19. září - st. památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, 

kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, 

mučedníků.   

21. září - pá. svátek sv. Matouše, apoštola  

a evangelisty.  

23. září - 25. neděle v mezidobí 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv. v tomto týdnu: 
 

Ne. 16.9.2012 v 9.00 hod. – Na poděkování Pánu 

Bohu a za Boží požehnání pro celou rodinu. 

  v 10.30 hod. - Děkovná mše svatá 

za letošní úrodu. 

Út. 18.9.2012 – Za † Helenu Petku (9.greg. mše) 

St. 19.9.2012 – Za † Helenu Petku (10.greg. mše) 

Čt. 20.9.2012 – Za † Helenu Petku (11.greg. mše) 

Pá. 21.9.2012 –  Za farníky. 

So. 22.9.2012 – Za † Helenu Petku (13.greg. mše) 

Ne. 23.9.2012 – Za † rodiče, sourozence  

a příbuzné. 

  v 10.30 – Za † Helenu Petku  

(14. greg. mše) 

 

Mons. Mgr. Jan Baxant 

 

   Narozen 28.10.1948 Karlovy Vary. Od roku 

2008 je 20. Litoměřickým biskupem. Před svým 

jmenováním byl rektorem Arcibiskupského 

semináře v Praze (1993 – 1997) a poté generálním 

vikářem českobudějovické diecéze (2003 – 2008). 

Jeho biskupské heslo zní „Ut videam“ – „Ať 

vidím“. Má pět sourozenců, dvě sestry a tři bratry. 

Vystudoval Střední zeměměřickou školu v Praze  

a Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích. 

Kněžské svěcení mu udělil 23.6.1973 kardinál 

František Tomášek. Hovoří německy, francouzsky, 

italsky a rusky. 

Biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Vlka 

22.11.2008. 
 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, 

přízeň, květinové a finanční dary a za úklid našeho 

kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

   5. Proč lidé popírají Boha, když ho vlastně ani 

nedokážou obsáhnout svým rozumem? 

   Poznávat neviditelného Boha je pro lidského 

ducha nesmírná výzva. Mnozí se jí zaleknou. 

Mnozí nechtějí poznat Boha, aby nemuseli změnit 

svůj dosavadní život. Ten, kdo tvrdí, že ptát se na 

Boha je nesmyslné, protože taková otázka stejně 

nemá řešení, spokojuje se s příliš pohodlnou 

odpovědí. 
 


