
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který 

sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít 

navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované  

za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám 

tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: 

„Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna 

člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.  

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný,  

a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný 

pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije 

mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý 

Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. 

To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli 

otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“  

                                                                               (Jan 6,51-58) 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Kristus jde se svými slovy za hranice běžných 
teologických disputací. Již nediskutuje, ale mluví o sobě 

jasně a přímo. Ukazuje, jaká cesta vede k záchraně.  

A jde o kroky mezi životem a smrtí. Asi nejlépe může 

opsat celou tuto stať evangelia pojem „vydanost“. 

Vydanost Krista, která otevírá cestu člověku. Jíst, přijímat 

tuto vydanost znamená mít fyzický podíl na spáse. Pít krev 

nese sebou hlubokou účast na Ježíšově oběti. Přijímat 

znamená stávat se součástí oběti kříže. Nejde o žádná 

estetická vyjádření. To se vzápětí stalo kamenem úrazu 

nejen pro farizeje, ale také pro učedníky. Ježíš mluví 

skutečně velmi drsně. Ono však není možné stále jen 

opisovat události kříže poetickými slovy.  

Je třeba porozumět, že tu jde o všechno!               (vira.cz) 

Modlitba 

Ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. 

A přece mne miluješ takového, jakým jsem. 

Dej, ať se nezabývám jen sebou, ať myslím na lidi, 

kteří žijí ve strachu a hrůze, denně hladovějí, 

ani hodinu neprožijí bez bolesti, kteří se hroutí  

pod svým břemenem. 

Ty je znáš. Miluješ je. 

Pomoz jim – a mně, ať nechodím kolem nich bez 

účasti. 

 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Nepřišli jsme nadarmo na tento svět;  máme zde uzrát 

pro svět jiný.                               (Matthias Claudius) 

 Je velké a krásné, když nás maličkost dovede učinit 

šťastnými.                                           (Jeremias Gotthelf) 

 Přicházíš-li, abys potěšil, budeš vždy vítán.  

Jsi-li smutný, zůstaň sám, máme málo věrných přáte 
         (Friedrich Bodenstedt) 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 16.8.2015 

 
 

 
 
 

„Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30 hod. 18.8. zrušena 

St – v 17.30 hod. 

Čt – v 7.30 hod. 

Pá – v 17.30 hod.  

Ne – v 9.00 hod. 

SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod.  

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00 hod.  

 

VÁCLAV č. 31. (2015) 

16.8.2015 
 

20. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

22. srpna – pam. Panny Marie Královny 
 

   Panna Maria byla odedávna v lidové zbožnosti 

označována titulem Královny. Již z prvních staletí 

pochází ikony Krista Krále, po jehož boku je Matka 

Krále -Theotókos. Ze VII. století je dochovaná níže 

uvedená modlitba sv. Ildefonse. Středověk přispěl 

mnoha hymny, označující P. Marii za Královnu. Patří  

k nim Salve Regina (Zdrávas, Královno 11. stol.), 

Regina Coeli (Vesel se, nebes Královno, 12.-13. stol.), 

později pak i litanie s invokacemi oslovujícími Matku 

Boží titulem Královno. Papežové časem přidávali různé 

prosby. Invokace Královno Míru byla dodaná za první 

světové války. V roce 1933 byla v Port Said P. Marii, 

Královně světa, zasvěcená katedrála. 

   Zvláštní svátek Královny v první polovině XX. století 

požadovaly Mariánské kongresy. Z jejich podnětu,  

po vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny 

Marie, v r. 1954 papež Pius XII. na závěr Mariánského 

roku ustanovil liturgickou oslavu Panny Marie 

Královny, která se začala slavit od r.1955 v poslední 

květnový den. Při pokoncilní úpravě církevního 

kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k přeložení oslavy 

na 22. srpen za účelem vyjádření návaznosti památky  

na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 
 

Další památky: 

19. srpna – nez. pam. sv. Jana Eudese, kněze 

20. srpna – pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve 

21. srpna – pam. sv. Pia X., papeže 

23. srpna – 21. neděle v mezidobí 
 

 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

Ne – 16.8.2015 – v 9.00 hod.  

                          v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky 

Čt – 20.8.2015 – za požehnání pro rodinu, za šťastné 

narození dítěte 

Ne – 23.8.2015 – v 9.00 hod. za † Mariannu Sadílovou  

roz. Prunzovou ze Vchynic 

   v Sulejovicích – v 10.30 hod. za paní Blanku Krásnickou 

 

 

Náš týdeník „Václav“ slaví  3. narozeniny. 
 

Č.1(2012) 
19.8.2012 - 20.neděle  

v mezidobí 
 

   Velmi srdečně děkuji všem, kteří jste byli u vzniku 

našeho spravodaje, jsem moc vděčný za 3 roky 

sistematické pomoci při vyhledávání materiálů a opravách 

textů. 

   Je také dobře, že „Václav“ nachází čtenáře. Díky tomu, 

že máme letáček, naše informace se rozcházejí do šíršího 

okolí. Děkuji také za Váš každý příspěvek do kasičky  

na toto dílo. 

o. Roman 
 

Maria 
(Mireia Ryšková) 

 

   O Panně Marii, jíž byl svěřen tak veliký úkol být matkou 

Mesiáše, nám Nový zákon poskytuje poměrně málo 

informací: kromě příběhů o početí, narození a dětství 

Ježíšově, se o ní mluví jen málo. Pak se s ní setkáváme  

ve všech evangeliích jako s tou, která stojí u kříže,  
tedy je svědkyní Ježíšovy smrti spolu s ostatními ženami. 

V Janově evangeliu ji Ježíš svěřuje milovanému učedníku, 

poslední zprávu o ní nalezneme ve Skutcích apoštolů,  

kde se společně s ostatními po Ježíšově nanebevstoupení 

modlí v horní místnosti. Zůstává zcela skryta za postavou 

svého Syna jako „služebnice Páně“. Bůh její věrnost 

odměnil a učinil ji prototypem naší budoucnosti. 

   Tato dcera vyvoleného židovského národa přijala  

pro sebe nelehký úkol být matkou toho, v němž se naplňují 

Boží přísliby, Mesiáše. Těžko si představit, co všechno  

to pro ni muselo znamenat – zejména když Ježíš narážel  

na nepochopení, odmítání, nenávist a zradu.  

Proto i ona musela nepochybně korigovat své představy  

o Mesiáši. I když mnoha věcem nerozuměla, přesto –  

jak svědčí zprávy o závěru Ježíšova života – Ježíše 

doprovázela až ke konci. A stála u zrodu církve jakožto 

nového Božího lidu. 

   V knize Zjevení se ve 12. kapitole objevuje postava ženy 

ozářená sluncem s měsícem pod nohama a dvanácti 

hvězdami kolem hlavy. Tento symbol vyvoleného lidu  

a speciálně Panny Marie se stal základem mnoha 

vyobrazení Panny Marie Nanebevzaté. Tento svátek  

má dlouhou tradici, i když dogma o nanebevzetí Panny 

Marie bylo vyhlášeno až ve 20. Století. Tento svátek  

je oslavou naší budoucnosti, která se na Marii už vyplnila. 

Její nanebevzetí, byť se o něm v Písmu výslovně nemluví, 

je vyjádřením toho, co znamená plnost života v Bohu,  

která se pro nás v Ježíši i s jejím přičiněním otevřela. 
 

 

 

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

Pán Bůh zaplať! 
 

 

„YOUCAT” 
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

159. Co je to očistec (purgatorium)? 
   Očistec, který si lidé často představují jako určité místo, 

je stavem. Kdo zemře v Boží milosti (tedy v pokoji 

s Bohem i s lidmi), avšak potřebuje ještě očistit,  

než se může zahledět na Boha tváří v tvář, prochází 

očistcem. 

   Když Petr zradil Ježíše, Pán se obrátil a pohlédl na Petra: 

„…a Petr vyšel a hořce zaplakal“ – prožil pocit  

jako v očistci. Takový očistec čeká pravděpodobně většinu 

z nás v okamžiku naší smrti: Pán na nás s láskou pohlédne 

– a my pocítíme sžíravý stud a bolestnou lítost kvůli svému 

zlému nebo „pouze“ neláskyplnému jednání. Teprve  

po této očišťující bolesti budeme schopni se setkat 

v nezkalené nebeské radosti s jeho milujícím pohledem. 
 


