
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! 

Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe,  

že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím  

se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka,  

jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, 

tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou 

duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ 

Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří,  

a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem  

vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li  

mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo 

a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete 

odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu 

půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili 

a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“                   (Jan 6,60-69) 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Velmi často přistupujeme k eucharistii, často  

i bez hlubšího spojení s Bohem. Snadno lze přehlédnout, 

jak dramatická skutečnost se v nepatrném kousku chleba 

odehrává. Přijímat Kristovo tělo neznamená jen radostnou 

událost podobnou večírku s přáteli. Bůh nám nabízí účast 

na svém vlastním dramatu lásky, vydanosti Boha člověku, 

která odráží nejvnitřnější Boží život. Bůh sám sebe znovu  

a znovu daruje, když se jedna osoba Trojice vydává druhé. 

Kde jinde lze „ochutnat“ tuto vydanost, než právě  

v eucharistii. Petr správně reaguje: „Nemáme jinou cestu 

ke spáse“.                                                                     (vira.cz) 

Modlitba 

SRPEN 

Srpnové slunce pálí, do tváří i skrání. 

Dozrálo obilí v zlato, stříbrným srpem je žato. 

Do dlaně klas sis vzal a zrnéčka spočítals. 

Co bohatství nám Pán Bůh dal. 

U kříže v polích zůstaň chvíli stát 

s chrpou a zvonkem modrým se polaskat, 

vůní trav a květů na mezi se nadýchat. 

Do modrého nebe se musíš podívat a děkovat. 

 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Tvoje místo v nebi bude vypadat tak, jako by ti bylo 

vytvořeno přesně na míru, jen a jen pro tebe, protože ty 

jsi stvořen pro ně.                                       (C. S. Lewis) 

 Globální krize je společenskou rakovinou. 
Nemilosrdným zrcadlem naší bezohlednosti, pýchy, 

drancování přírody a energetických rezerv, otravy 

mezilidských vztahů. Je projevem selhání celé 

civilizace, postavené na iluzi nekonečného 

ekonomického růstu. Snad to pochopíme dříve, než nás 

společenská rakovina zahubí.                     (Jan Hnízdil) 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 23.8.2015 

 
 

 
 
 

„Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30 hod.  

St – v 17.30 hod. 26.8. v 7.30 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.  

LUKAVEC Út – 25.8.2015 v 15.00 hod. 

 

VÁCLAV č. 32. (2015) 

23.8.2015 
 

21. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

24. srpna – svátek sv. Bartoloněje, apoštola 
 

   Pocházel z Káně a byl druhem Filipa, který jej přivedl 

ke Kristu. Apoštol Jan ho uvádí jménem Natanael.  

Bar-Tolmai je jméno po otci, které je překládáno jako 

"syn Tolmajův", zatímco Natanael znamená "Bůh dal". 

   Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova 

příchodu, proto Filip po seznámení se s Ježíšem 

Bartoloměje vyhledal a řekl mu: "Nalezli jsme toho,  

o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna 

Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? 

Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: 

"Pojď a přesvědč se!" Ježíš spatřil Natanaela jak k němu 

přichází, a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není 

lsti." Řekl mu Natanael:: "Odkud mě znáš?" Ježíš  

mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem  

tě pod fíkem." (Jan 1,45-48) 

   Bartoloměj při těch slovech poznal v Ježíši Syna 

Božího a krále izraelského, což také hned vyznal. Ježíš 

mu onu víru potvrdil s příslibem větších důkazů  

než byl ten, že ho viděl pod fíkovníkem. 

   Z Bartoloměje se stal jeden z dvanácti apoštolů, 

svědek a následovník Kristův. Po seslání Ducha svatého 

hlásal evangelium na více místech. Historik Eusébius 

uvádí jeho působení v Indii. Odborníci dokládají,  

že se tím mohla rozumět Etiopie a Arábie, často 

zmiňovaná v souvislosti s jeho hlásáním evangelia. Indie 

byla totiž označovaná jako "Arábie Šťastná." Tam podle 

podání zanechal aramejský opis Matoušova evangelia. 

   Sv. Jan Zlatoústý dokládá, že ap. Bartoloměj na svých 

apoštolských cestách kázal o Kristu s velkým úspěchem 

a pohané se podivovali nad rychlou změnou v mravech 

těch, kdo uvěřili. Zdůrazňována je čistota, střídmost  

i další ctnosti. 

   Někde se uvádí, že Bartoloměj přešel z Arábie  

do Frygie, kde se setkal s ap. Filipem a dál navštívil 

Lykaonii. Nejstarší životopisy se shodují na místě jeho 

mučednické smrti, kterým se stala Arménie. 

   Legenda hovoří o zázraku uzdravení dcery 

arménského krále Polimea z posedlosti  

po Bartolomějově modlitbě. Krále, jeho dvůr i poddané 

pak Bartolomějova slova přesvědčila k přijetí 

křesťanství. Avšak zatvrzelý králův bratr Astyages  

dal tohoto apoštola uvěznit a mučit. Údajně v Derbentu, 

pozdějším Širvanu u břehu Kaspického moře. 

   Byla mu za živa stažena kůže z těla, proto je nůž  

jeho hlavním atributem. Někde se hovoří o sedření kůže 

a pak prý byl ukřižován. Někde bývá také uváděno jeho 

stětí, ale odseknutí hlavy ukřižovaným nebylo zvykem. 
 

Další památky: 

25. srpna – nez. pam. sv. Benedikta, Jana, Matouše, 

Izáka a Kristiána, mučedníků, patronů Polska, Čech  

a Moravy, také sv. Ludvíka, krále, také sv. Josefa 

Kalasanského, kněze 

27. srpna – pam. sv. Moniky  

28. srpna – pam. sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

29. srpna – pam. Umučení sv. Jana Křtitele 

30. srpna – 22. neděle v mezidobí 
 

 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

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 

Ne – 30.8.2015 – v 9.00 hod. za farníky 

   v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Karla Vaňka a Marii 

Lupínkovou 

 

Bůh přináší do života radost a pokoj 
 

   Dva zloději se tě snaží oloupit o radost a pokoj a vůbec 

jim nezáleží na tom, jestli spíš nebo bdíš. Jsou stále 

připraveni k akci. Jeden se jmenuje Včerejšek a druhý 

Zítřek. 

   Pán Ježíš dobře ví, jak je pro nás každý den náročný, 

jestliže chceme obstát v boji víry. Ani dnešek nebude jiný! 

Proto nás varuje, abychom se nezatěžovali starostmi  

nad tím, co bylo včera, a abychom neřešili problémy, které 

přinese zítřek. Zloděj jménem Zítřek má dva klíče, jimiž  

se mu vždycky podaří vniknout do našeho myšlení. Jeden 

klíč otevírá zámek s označením „Co když“ a tím druhým  

se dostaneme k otázkám „Co kdyby“. 

   „Co když onemocním… Co když ztratím práci…  

Co když budu mít nečekané výdaje a budu muset utratit 

našetřené peníze… Co kdyby se stalo něco mým dětem…“ 

Ve srovnání se Zítřkem bandita Včerejšek pracuje úplně 

jiným způsobem. On ví, že každý z nás se dopustil chyb  

a poklesků a že za ně před Bohem zodpovídáme. Také  

ví, že pokud je upřímně a s lítostí vyznáme,  

jsou nám pro Kristovu oběť odpuštěny a jsme před Bohem 

očištěni. Snaží se o to, abychom nesložili břemeno, které 

jsme si v minulosti naložili a se kterým se vlečeme 

životem. 

   Preventivní ochrana proti oběma zlodějům je v plném 

odevzdání se Bohu a v bezmezné důvěře v jeho zaslíbení. 

Jenom takový vztah přinese do našeho života pokoj  

a trvalou radost. 

   „Každý den má být prožit tak, jako by měl ukončit řadu 

dnů a beze zbytku naplnit život. Daruje-li nám k tomu Bůh 

ještě zítřek, chceme jej přijmout s radostným srdcem.“ 

(Seneca) 

 
 

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) 

 

160. Můžeme nějak pomoci zemřelým, kteří procházejí 

očišťováním? 

   Ano, protože všichni pokřtění v Krista tvoří jediné 

společenství a jsou navzájem spojeni, mohou živí pomáhat 

duším zemřelých v očistci. 

Když člověk zemře, už sám pro sebe nemůže nic udělat. 

Čas aktivního osvědčování se je u konce. Avšak  

my můžeme udělat něco pro zemřelé v očistci. Naše láska 

sahá až tam. Postem, modlitbou, konáním dobra,  

ale především slavením eucharistie můžeme zemřelým 

vyprosit milost.  
 


