
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje 

Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé 

pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní 

za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho  

mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“  

Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. 

Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset 

mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží  

a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech  

že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr  

si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však 

obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, 

satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ 

Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce  

jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje 

mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí  

ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, 

zachrání si ho.“                                                    (Mk 8,27-35) 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   V běžných rozhovorech s lidmi lze často objevit několik 

očekávání, která je přivádějí k diskusi o Bohu. Tím prvním 

je zvědavost, resp. touha po nějakém zajímavém zážitku. 

Jiní lidé očekávají, že Bůh vyřeší jejich problém. Další  

se k němu připojí, protože je to velký vůdce  

a oni se mohou schovat  ve stínu někoho mocného. Ale ani 

jedna ze skupin nehledá Boha pro něj samotného. Jenže 

právě o to jde. A má to také svoje překážky. A právě tyto 

bariéry dělící člověka od Boha Ježíš odstranil svojí obětí.  

V tom spočívá mesiášství, abychom my měli otevřený 

přístup k Bohu. A Ježíš ukazuje, co znamená být blízko 

Bohu: je to sebevydání do absolutní míry.  

Toto sebedarování dělá nejen člověk, ale především Bůh! 

Ač to na první pohled vyznívá jako strašlivá oběť smrti,  

ve skutečnosti je to jediná cesta k plnosti života.                                                              
(vira.cz) 

Modlitba 

Pane Ježíši, děkujeme Ti za hlas Ducha svatého, 

který k nám promlouvá a posílá nás tam, 

kde někdo potřebuje naši pomoc. 

Někdy se jedná o časný život, jindy o život věčný. 

Nauč nás naslouchat hlasu Ducha svatého. 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Kdo pohrdá malými začátky, nedočká se ničeho 

velkého. 

 Na cestě ke svobodě stojí za to překonat překážky, 

které se nám staví do cesty. 

 Svoboda srdce je mnohem víc než ovládání lidí nebo 

vlastnění velkého bohatství. 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 

+ Adorace Nejsvětější Svátosti – 19.9.2015 od 20.00 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 13.9.2015 
 
 

 
 
 

„Budu kráčet před Hospodinem 

 v zemi živých“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30 hod.  

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. 35. (2015) 

13.9.2015 
 

24. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

17. září – nez. pam. sv. Roberta Bellarmina, 

biskupa a učitele církve 
 

   Narodil se 4.10. 1542 v Montepulcianu v Toskánsku 

ve střední Itálii. Stal se jezuitou a po vystudování  

byl profesorem teologie a teologických kontroverzí.  

Psal spisy na obranu učení o církvi, papežském primátu 

a pro duchovní život. Byl arcibiskupem v Capue, 

jmenován kardinálem a na přání papeže angažován  

v kongregacích papežské kurie i na poli církevně-

politických problémů. Především byl duchovním 

pastýřem, který celým srdcem miloval Boha a všechny 

lidi, zvláště chudé. Ke konci svého života jako poslední 

spis napsal "De arte bene moriendi" (O umění dobře 

zemřít). V posledním roce byl v únoru na konkláve  

při volbě papeže Řehoře XV. O pár měsíců později  

pro zdravotní důvody poprosil papeže o dovolení 

stáhnout se do jezuitského domu sv. Ondřeje  

na Kvirinálu v Římě. Přišel tam 15.8. a 17.9., po měsíční 

přípravě, v ranních hodinách skonal. 
 

Další památky: 
 

14. září – svátek sv. Povýšení svatého kříže 

15. září – pam. Panny Marie Bolestné 

16. září – pam. sv. Ludmily, mučednice 

17. září – nez. pam sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, 

biskupa, mučedníků,  

19. září – nez. pam. sv. Januária, biskupa a mučedníka 

a také sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chong 

Ha-sanga a 101 druhů, mučedníků 

20. září  –  25. neděle v mezidobí 
 

 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

Ne – 13.9.2015 – v 9.00 hod. za † paní Janu 

Rajchertovou 

                     v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Stanislavu 

Út – 15.9. – Čt  17.9. – na dobrý úmysl 

Pá – 18.9. – za Boží požehnání pro snachu 

Ne – 20.9.2015 – v 9.00 hod. za † Marcelu a za dar víry 

pro její děti a vnoučata 

v Sulejovicích – v 10.30 hod. za účastníky Mše svaté  

a jejich rodiny a za celou obec Sulejovice (s žehnáním 

plodů země a po ní děkovno-prosebná modlitba a slavnostní 

vyzvánění.) 

 

Komu budu dnes naslouchat? 
 

   Tato věta přináší pokyn, který má duchovní povahu  

a který je jako závažný v knize Přísloví často opakován. 

„Naslouchej!“ znamená: vnímej, vstřebávej. Ovšem po nás 

zde není požadováno jen vnímání. K životu s Bohem totiž 

patří také schopnost třídit to, co do sebe budeme vpouštět. 

Ne všemu lze naslouchat. Musíme korigovat  

to, co do nás vstupuje. 

 

   Je nutné, abychom se nasloucháním vystavovali slovům 

moudrým či slovům moudrých lidí. Ta je třeba mít v sobě. 

K naslouchání nás bude povzbuzovat (motivovat) následek 

těchto slov. Něco se začne dít s naším srdcem. Zaslechnutí 

moudrých slov nám umožní se cosi dozvědět, přesněji cosi 

srdcem zakoušet, prožívat. 

 

   Ucho je cestou do srdce. Kvůli svému srdci tedy musíme 

naslouchat slovům mudrců. Ale co je to za slova?  

Jak se k nim dostaneme? Jsou to pokyny, které čteme 

v knize Přísloví? Je to řeč samotné moudrosti, jak ji čteme 

v knize Přísloví? Nebo jde o výroky živých moudrých lidí? 

 

   Hospodine, uvědomili jsme si, že přesně nevíme, co je po 

nás požadováno, o jaká slova jde a jak slova moudrosti 

zjistit. Pomoz nám, prosím, slova moudrých lidí rozpoznat, 

zaslechnout a přijmout je. Otevři nám uši pro slova 

moudrosti a proměňuj nás těmito slovy ke svému obrazu. 
 

Kanonocká vizitace 

 
   V naší farnosti bude letos provedena velká kanonická 

vizitace. Vizitace je projevem pastorační péče diecézního 

biskupa o věřící a příležitosti prohloubit autentické 

prožívání společenství věřících v rámci místní i univerzální 

církve. Návštěva generálního vikáře P. Stanislava Přibyla, 

CSsR se bude konat 2. a 6. prosince 2015. Středa  

2. prosince by měla být věnována rozhovorům, 

pastoračním úvahám a administrativním záležitostem. 

V neděli 6. prosince budeme společně slavit Mši sv. Tento 

den nebude Mše sv. v Sulejovicích ani v sobotu 5. prosince 

ve Velemíně. Bylo by dobré, kdyby všichni farníci byli  

6. prosince přítomni Mše sv. v Lovosicích.  

   Podrobnější informace vám budu zprostředkovávat 

v následujících týdnech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

 

163. Co je konečný neboli poslední soud? 
   Konečný nebo také poslední soud se uskuteční na konci 

časů, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti, kdo konali dobro, 

budou vzkříšeni k životu, kdo páchají zlo, budou vzkříšeni 

k odsouzení“. 

   Až se Pán Ježíš znovu vrátí ve slávě, ozáří nás veškeré 

jeho světlo. Pravda otevřeně vystoupí na denní světlo:  

naše myšlenky, skutky, náš vztah k Bohu a k lidem –  

už nic z toho nepůjde ukrýt. Poznáme konečný smysl 

stvoření, pochopíme podivuhodné Boží cesty k naší spáse  

a konečně dostaneme odpověď na otázku, jak to, že zlo 

mohlo mít tolik moci, když jediným skutečně mocným  

je Bůh. Poslední soud je zároveň naším soudem.  

Zde se rozhodne, jestli budeme vzkříšeni k věčnému 

životu, nebo navždy zůstaneme odděleni od Boha.  

Na ty, kteří si zvolili život, vloží Bůh ještě jednou svou 

stvořitelskou ruku. V novém těle budou navždy žít k Boží 

slávě a budou ho chválit tělem i duší. 
  
 


