
   Z dnešního evangelia: „Ježíš a jeho učedníci 

sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on 

nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své 

učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán 

lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své 

smrti vstane." Oni však tomu slovu nerozuměli, 

ale báli se ho zeptat.“ (Mk 9, 30-32) 
 

   Díky zmrtvýchvstání Ježíše víme, jaká je 

odpověď na otázku: Co po smrti? Nebe nebo 

peklo. Neexistuje reinkarnace. Život není hračka, 

Bůh si s námi nehraje. Pozemský život je 

neopakovatelný.  

*** 

   Bůh nejvyšší zákon života uzavřel do dvou 

vztahů: do vztahu k Bohu a do vztahu k člověku. 

Tím vzniká kříž – a to je křesťanství. Můžeme říci, 

že člověk nemá nic většího a posvátnějšího než 

své vztahy! A co může poškodit nejvíce lidský 

život? Narušené vztahy, izolovanost, uzavření se 

do sebe. Jenže není dobře člověku samotnému – 

sám si nestačí, neví si sám se sebou rady, začne se 

nudit. Nuda je  stav bez vztahů. Nudit se mohu i u 

společného stolu, ale také u oltáře v gotické či 

barokní katedrále, pokud jsem v sobě zadusil vztah 

k BOHU I LIDEM. 
 

STALO SE... 

   V našem kostele byl včera (22.9.2012) pokřtěn 

David Petr Špička. Blahopřejeme rodičům  

a příbuzným. Těšíme se spolu s nimi.  
 

Pozvání  
   Ve čtvrtek 27. 9. 2012 v 17.30 hod. se koná ve 

Vchynicích u kapličky poutní mše svatá ke cti sv. 

Václava. 
 

MODLITBA NEMOCNÝCH 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji 

proti zlobě a úkladům ďáblovým. Budiž nám 

záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně 

prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana 

a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem 

obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. 

Amen. 

 
 

 

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. 
 

Myšlenky pro život 

 

 Víra není začátek, ale konec všeho vědění. 

(J.W. Goethe) 

 Člověk musí snášet loučení se světem i svůj 

příchod. (W. Shakespeare) 

 Dobré mocnosti říkají: Chci tvořit a být; zlé 

říkají: Chci mít a zdát se. (W. Rathenau) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina út. 16.30 hod. 

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

 Příprava na biřmování – po. 8.10.2012 v 18.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – st. 3.10.2012 v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu - neděle  23.9.2012 
 

 

 
 

„Pán mě udržuje naživu”. 
 

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:   

Lukavec v út. v 15.00 hod. 

Lovosice v pá. 28. 9. 2012 v 10.30 hod. 

Velemín v so. 29. 9. 2012 – zrušena 

Sulejovice v ne. 30. 9. 2012 v 15.00 hod. 
  

VÁCLAV Č.6(2012) 

23.9.2012 – 

25.neděle v mezidobí 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

28. září – slavnost  

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
   
   Byl vnukem Bořivoje a sv. Ludmily. Ta jako 

matka jeho otce Vratislava I. mu pro život dala 

cennější výbavu než jeho vlastní, Drahomíra. 

Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, 

základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl  

v panovníka, který ochránil český národ před 

podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní  

i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší 

rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi 

jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká 

zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl 

lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. 

Zaplatil za to životem u dveří kostela ve Staré 

Boleslavi a stal se hlavním patronem naší země. 

Mnich Kristián o něm napsal: "Byl dokonalý ve 

víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval 

a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, 

služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé 

kostely."     

 

Další památky: 

26. září - st. nezávazná památka sv. Kosmy  

a Damiána, mučedníků  

27. září - čt. památka sv. Vincence z Paula, 

kněze.  

29. září – so. svátek sv. Michaela, Gabriela  

a Rafala, archandělů. 

30. září - 26. neděle v mezidobí 

 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv. v tomto týdnu: 
 

Ne. 23.9.2012 v 9.00 hod. – Za † rodiče, 

sourozence a příbuzné. 

  v 10.30 hod. - Za † Helenu Petku  

(14. greg. mše) 

Út. 25.9.2012 – Za † otce Jeroníma Václava Uhliře 

O.Prem. 

St. 26.9.2012 – Za † Helenu Petku (17.greg. mše). 

Čt. 27.9.2012 – Děkovná mše sv. 

Pá. 28.9.2012 – POUT` - Za farníky a za † Helenu 

Petku (19.greg. mše).. 

So. 29.9.2012 –  

Ne. 30.9.2012 –  v 10.30 –  

 

 
Až budeš mít pocit, že s tebou Bůh 

nic nesvede, vzpomeň si, že… 
 

Noe se občas opil do němoty. 

Abrahám byl už příliš starý. 

Sára byla neplodná. 

Jákob byl úskočný. 

Josef Egyptský prožil těžkou šikanu. 

Mojžíš nedokázal dobře mluvit. 

Samson byl rozmazlený klacek, který nedbal na 

dobré rady. 

David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu.  

Prorok Jonáš utekl před Bohem a svým posláním. 

Jób přišel o rodinu a skončil na smetišti. 

Apoštolové usínali při modlitbě. 

Petr se vytahoval a pak zapřel Ježíše. 

Marta byla tak trochu workoholička. 

Marie z Magdaly byla možná prostitutka, a k tomu 

ještě posedlá. 

Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila na 

„hromádce“. 

Zacheus byl malý,  zakomplexovaný a živil se 

daňovými podvody. 

První svatořečený byl zločinec po Ježíšově pravici. 

Tak se nelekni, kdybys jednoho dne zjistil, že Bůh 

počítá i s tebou…! 

A on s tebou počítá… 

 

 

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) 

 

   6. Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se  

o něm vůbec smysluplně mluvit? 

   Přestože my lidé jsme bytosti s vlastními 

hranicemi a ačkoliv se Boží velikost nikdy 

nevmněstná do našich omezených lidských pojmů, 

můžeme o Bohu mluvit správným způsobem. 

Abychom dokázali o Bohu něco vypovědět, 

pomáháme si nedokonalými obrazy a omezenými 

představami. Každé slovo o Bohu tedy vyslovujeme 

s výhradou, že naše lidská řeč není přiměřená Boží 

velikosti. 

Proto máme zapotřebí neustále tříbit a opravovat své 

výpovědi o Bohu.      
 


