
   Z dnešního evangelia:  
   Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký 

člověk, poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, 

co musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu 

odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není 

dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: Nezabiješ, 

nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví, 

nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!" On mu 

na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od 

svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl 

mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš,  

a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak 

přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl  

a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.  
 (Mk 10, 17-22) 

 

   Bohatý člověk svým odchodem potvrdil pravdu, že 

příliš velké připoutání k hmotným věcem se může 

stát velkou překážkou na cestě k dokonalosti. 

Moudrosti jsem dal přednost a bohatství jsem 

pokládal za nic (parafráze z I. čtení) 

 

Stalo se… 
-Ve čtvrtek 11.10.2012 si Katolická Církev 

připomněla 50 výročí od zahájení Druhého 

vatikánského koncilu. Tento koncil svolal bl. papež 

Jan XXIII., avšak uzavřel ho už po jeho smrti další 

papež Pavel VI. Bylo to 8.12.1965. 

-Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Svatý otec 

Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začne 11. října 

2012 a skončí 24. listopadu 2013 v den slavnosti 

Ježíše Krista Krále. 

-V katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze se 

13.10.2012 konalo blahořečení Čtrnácti Pražských 

Mučedníků. Hlavním celebrantem byl kardinál 

Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení 

a svatořečení. 

-V pátek 12.10.2012 v 11.00 hod. se konalo v kostele 

v Sulejovicích rozloučení s paní Janou Fogarinovou. 
 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné 

ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen 

MODLITBA PRO TEBE                            

Prosba o vedení Duchem Svatým 

   Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj  

a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své 

vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co 

chceš ty, podrobit se tvému vedení.  

Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. 

Amen. 
 

 

 

 

Milion dětí se společně modlí svatý růženec za 

jednotu a pokoj. 

18. října. Tam, kde právě jsou. V 9.00 hod. 

 

Myšlenky pro život 

 

 „Vytvářej ticho. Jen tak se dá zaslechnout Boží 

slovo.“ (Seren Kierkegaard) 

 Nikdy si nepřej nic, co bys musel skrývat za 

stěny a závěsy. (Marcus Aurelius) 

 Vděčně užívám všeho, co přichází zvenčí, ale 

na ničem nelpím. (Wilhelm von Humboldt) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Křesťanské rozhovory – st. 17.10.2012 v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu - neděle 14.10.2012 
 

 

 

 
 

„ Nasyť nás, Pane, svou slitovností, 

abychom se radovali.” 

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: nejsou změny 

VÁCLAV Č.9(2012) 

14.10.2012  

28.neděle v mezidobí 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

18 října – svátek sv. Lukáše, evangelisty 
    

   Byl prý lékařem v Antiochii. Jako společník 

apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly  

a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po 

roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů 

nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal  

i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky 

apoštolů. 

Původní Lukášův hrob je v Thébách (Thisvi), 

odkud byly jeho ostatky přeneseny přes 
Konstantinopol do Padovy a Prahy.  

   O Duchu svatém píše ze všech evangelistů 

nejvíce. U všech významných osob zmiňuje vedení 

Duchem svatým, ať je to Jan Křtitel, Zachariáš, 

Simeon či jde o okamžik zvěstování nebo Ježíšova 

slova. 
 

Další památky: 

15. října - po. pam. sv. Terezie od Ježíše, panny  

a učitelky církve, 

16. října – út. nezávazná pam. sv. Hedviky a také sv. 

Markéty Marie Alacoque, panny, 

17. října – st. památka sv. Ignáce Antiochijského, 

biskupa a mučedníka, 
 

19. října – pá. nezávazná pam. sv. Jana de Brébeuf  

a Izáka Joguese, kněží a druhů mučedníků, také sv. 

Pavla od Kříže, kněze, 
 

21. října – 29 neděle v mezidobí 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv.: 
 

Ne. 14.10.2012 – v 9.00 hod. Za † rodiče Kartákovy 

a sestru Jiřku.  

    v 10.30 – Za † Lukáška. 
 

St. 17.10.2012 – Na dobrý úmysl. 
 

Pá. 19.10.2012 – Za † Walentého Żuczek. 
 

Ne. 21.10.2012 – v 9.00 hod. --- 
   

    v 10.30 – Za † Jana Nádraského. 

 

Rozhovor 
   Kostelníkem v kostele sv. Václava v Lovosicích je 

již mnoho let p. František Šedivec. Položili jsme mu 

několik otázek: 
 

1. V jakém roce jste začal ministrovat? 

   Někdy od r. 1969, kdy působil v Lovosicích páter 

Bezděk. Kromě ministrování jsem pomáhal  

p. Kupiecové, místní kostelnici a varhanici. 

2. Pomáhal jste i p. Bezděkovi? 

   Snažil jsem se mu pomáhat v mnoha věcech dle 

jeho přání, např. péčí o faru, prací v kostele, zvonil 

jsem na zvony a byl kdykoliv k dispozici. 

3. Prý jste se také staral o věžní hodiny? 

   Ano, tato starost začala za působení p. Černého. 

Natahování hodin je velice časově náročná 

záležitost, protože hodiny se musely natáhnout do 48 

hod, jinak se zastavily. Nyní se natahují 

automaticky. 

4. Kolik jste zažil kněží? 

   Bylo jich celkem sedm - p. Bezděk, p. Hartmann, 

p. Danišovič, p. Černý, p. Kośmidek, p. Mikeš  

a p. Depa. 

5. Chcete něco vzkázat věřícím? 

   Chtěl bych poděkovat všem dobrodincům, 

farníkům z Lovosic, Sulejovic, a Velemína za 

finanční podporu, pozvání na oběd či přípravu jídla. 

6. A slovo na závěr? 

   Budu se snažit pomáhat, dokud mi to zdraví 

dovolí. Přeji všem Boží požehnání. 
 

 

Řekli o Druhém vatikánském koncilu: 
 

   Jacques Maritain prohlásil v roce 1966, že ho 

naplňuje vděčností a radostí, že koncil potvrdil 

světové poslání křesťanů a požehnal mu: „Pokud dá 

laik volný průběh radostné zvěsti, již v sobě nese,  

a pokud nikdy nezapomene na to, že je křesťanem 

(což se mu může stát), pak z něj bude vyzařovat 

Duch, který ho oživuje. On sám pak vydá svědectví 

o evangeliu ne snad svým kázáním, ale způsobem, 

jakým žije a jímž naplňuje i nejbanálnější 

povinnosti.“ Mnohé tak naplnila radost 

z perspektivy, kterou koncil otevřel tím, že přitakal 

světovému pověření laiků, a přitom se vyhnul jeho 

zesvětštění. 
 

 

   Na faře probíhá vyučování náboženství a také 

připravování ke křtu. Rozvrh - podle dohody. 

   Momentálně vyučování náboženství probíhá takto: 
děti od I. do IV. třídy přicházejí v pátek v 15.15 hod. 

žáci od V. do VIII. třídy přicházejí v pátek v 16.00 

hod. 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

   9. Co ze své podstaty ukazuje Bůh tím, že nám 

posílá svého Syna? 

Bůh nám v Ježíši Kristu ukazuje celou hloubku své 

milosrdné lásky. 

V Ježíši Kristu můžeme spatřit neviditelného Boha. 

Stal se člověkem, jako jsme my. Na něm vidíme, 

kam až může zajít Boží láska: Bůh na sebe bere 

celou tíži našeho života. Jde s námi po všech našich 

cestách. Je i v naší opuštěnosti, v našem utrpení  

a v našem strachu ze smrti. Je všude tam, kde už 

nemůžeme dál, aby nám otevřel dveře k životu. 
 


