
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání 

zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není 

tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece 

žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak 

hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. 

Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, 

pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke 

hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro 

toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen  

a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro 

tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel  

s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li 

tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do 

života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do 

pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel 

do Božího království jednooký, než abys byl s oběma 

očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň 

nehasne.“                                          (Mk 9, 9,38-43.45.47-48) 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Známá věc: mnohdy čím větší nadšení, tím větší 

nesnášenlivost. Ježíš tento trend ale nesdílí, aniž by 

vyzýval k lhostejnosti nebo smiřování nesmiřitelného. Je to 

proto, že jeho poslání je ryze pozitivní: nepřišel především 

něco likvidovat, přinesl naopak jen a jen pozitivní faktor: 

Boží království. O prosazení tohoto pozitivního, 

obohacujícího mu jde především a ne o hádání se s odpůrci 

nebo o jejich zneškodňování. V tom je třeba ho následovat. 

Jde to asi jen tehdy, má-li člověk dost velké mínění o Boží 

lásce a moci, o Boží suverenitě nad vším zlem. Slova  

o svůdcích a pohoršení jsou na náš vkus skoro až příliš 

silná, mohou nám zavánět fanatismem, a přece je není 

možno jen tak odstranit. Jsou opravdu nepřehlédnutelná. 

"Nefanaticky" je možné je pochopit asi jen tehdy, jestliže 

vidíme v Bohu štědrého dárce. Potom to, co nám dává on, 

je větším bohatstvím, než cokoliv jiného, co lze získat. 

Pohoršení a pokušení nás vede právě k falešným 

hodnotám, na cestu, na které je člověk nakonec ošizen. 

Proto je třeba odstranit i "pohoršující ruku, nohu" - abych 

se neuvrhl do bídy. Pokud ale tuto perspektivu nemáme, 

jsou požadavky křesťanství jen těžko pochopitelným 

šikanováním člověka, ze kterého nic nemá, a tak by udělal 

nejlépe, kdyby se ho zbavil. Což skutečně řada lidí, kteří 

odložili víru, udělala - zbavili se jha, protože nevěděli nic  

o daru, který byl pro ně uchystán.                  (Aleš Opatrný) 

 

Modlitba 

Svatý Václave, prosíme o tvou přímluvu  

za naši farnost, 

za naše město, za naši vlast, 

za její představitele, politiky a státníky. 

Prosíme, vypros nám u Boha státníky  

podle tvého vzoru, 

takové, kteří uznávají křesťanské hodnoty, kteří nehledí 

jenom na svůj prospěch. 

Svatý Václave, vypros naší farnosti, městu a zemi 

Boží požehnání, hojnost, pokoj a mír. 

 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Trpělivost nám dává schopnost milovat a usilovat  

o dobro i navzdory nepříznivým okolnostem. 

 Člověk byl stvořen pro velké horizonty, proto 

nenachází klid a štěstí, jestliže se zabydlí na příliš 

malém písečku.  

 Naše minulost patří cele Božímu milosrdenství,  

jen ono ji dokáže proměnit v něco nepomíjivého. 
 

 
 

 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  

410 02 Lovosice 
Webové stránky: 

 farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 27.9.2015 
 
 

 
 
 

„Hospodinovy předpisy jsou správné, 

působí radost srdci.“ 

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.  

28.9.  poutní Mše sv. od 10.30 hod.  

Hlavní celebrant P. Mgr. Lukáš Bakajsa 

VÁCLAV č. 37. (2015) 

27.9.2015 
 

26. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

1. října – pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 
 

   Narodila se 2.1.1873 v Alençonu na severozápadě 

Francie a hned dostala čtyři jména: Marie Františka 

Terezie Martinová. Ve 14ti letech byla prosit papeže  

o výjimku pro dřívější vstup do kláštera- na Karmel.  

V dalším roce už byla postulantkou kláštera v Lisieux. 

Od složení slibů žila touhou dokonale milovat Ježíše. 

Využívala každou příležitost a všechny i nepatrné skutky 

konala z lásky k němu. Byla mimořádně trpělivá, 

skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu 

duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým 

a přitom dokonalým způsobem. Na zemi nežila ani 25 

let. Pro množství zázraků papež Pius XI. Terezii  

z Lisieux, v době kdy ještě žily všechny čtyři rodné 

spolusestry, blahořečil 29.4 1923 a po dvou letech ji 

17.5 1925 kanonizoval. V roce 1927 byla vyhlášena za 

hlavní patronku misionářů a všech misií. V letech 1929-

1954 byla v Lisieux postavena basilika a do ní ke 

skleněné rakvi s Terezčiným tělem proudí statisíce 

poutníků. V roce 1997 byla prohlášena za učitelku 

církve. 
 

Další památky: 
 

28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního 

patrona českého národa,  

29. září –  svátek  sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
30. září – pam. sv. Jeronýma, kněze a učitele církve  

2. října – pam. sv. andělů strážných a první pátek  

v měsíci 

4. října – 27. neděle v mezidobí, (sv. Františka z Assisi) 
 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

Ne – 27.9.2015 – v 9.00 hod. za farníky 

                      v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Petra Pehu 

Po – 28.9.2015 – v 10.30 hod. poutní Mše sv. za farníky, 

spoluobčany a hosty. 

St – 30.9.2015 – za P. Jeronýma 

Čt – 1.10. – na dobrý úmysl 

Ne – 4.10.2015 – v 9.00 hod.  

                             v Sulejovicích – v 10.30 hod.  
 

Jsou ještě volná místa v autobusu, který 17. října pojede 

do Brna na Eucharistický kongres. Přihlašujte se co 

nejdříve u pana Alexy (mobil: 723 784 768). V případě 

malého zájmu se poutní zájezd bude muset zrušit. 

 

 
 

Věčný student 
(Mireia Ryšková) 

   Září je znamení nového školního roku, konce prázdnin  

a nových povinností. Škola zase začíná určovat režim 

mnoha lidí – dětí, mladých lidí i celých rodin. Pro některé 

je škola zábavou, pro jiné obtížnou povinností, někteří se 

dokonce stávají tzv. věčnými studenty. Potulují se ze školy 

do školy, z oboru do oboru, nikdy nic pořádně nedokončí. 
Věčné studenty na školách učitelé příliš nemilují, mnohé 

začnou, máloco dokončí. Vesměs to nejsou hledači 

poznání, ale spíše lenoši, váhavci, lehkomyslníci, kteří 

spoléhají na štěstí či benevolenci učitelů. 

   Je však jeden typ věčného studentství, který má své velké 

oprávnění: věčný student života. Mluvíme o škole života  

a její důležitosti, ale leckdy jsou to jen planá slova. Učit se 

životem, není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Mnozí 

zůstávají – třeba i přes své úspěchy ve škole – životu a jeho 

škole uzavření, v pravém slova smyslu nepoučitelní. 

   Věčný student života není člověkem, který nechává věci 

nedokončené, není to ten, jemuž bývají adresována 

výhružná slova „počkej, on tě život naučí“, nýbrž je to 

člověk, který je vědomě a s radostí neustále otevřen 

novému poznání – ten, jenž není nikdy u konce se svou 

zvídavostí a dokáže se sklánět v pokoře před tajemstvími 

bytí. A je to také člověk, který je schopen vidět nově Boha 

i druhé lidi… Věčný student života je hledačem pravdy,  

o níž ví, že ho přesahuje, že ji nikdy nemůže zcela 

obsáhnout, že se jí ale může nechat obohatit, proměnit, 

prosvětlit. Je proto vnitřně svobodný, jelikož ví, že si může 

dovolit nevědět, nerozumět, zapomínat a znovu objevovat, 

neboť zkoušky života zkouší jeho moudrost, velikost jeho 

srdce, nikoliv pouhé znalosti a dovednosti. Je básníkem  

a milovníkem života, a to i přes to, že ani jeho život není 

jen pohodlnou cestou. Leckdy spíše naopak. 

Přihlas se na SDM do Krakova. 

Dlouho očekávané přihlašování na Světový den mládeže 

v Krakově spustíme na svátek sv. Václava, 28. září 2015. 

Díky podpoře České biskupské konference (ČBK) a celostátní 

sbírce v kostelích je pro účastníky z naší země dotovaná cena. 

20. - 25. července 2016 – Dny v diecézi 

25. - 31. července 2016 – Světový den mládeže v Krakově 

Doporučujeme zúčastnit se celého programu, tj. Dnů 

v diecézích i pobytu přímo v Krakově. 

Kolik to bude stát? 
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč 

(reálný náklad 7640 Kč). 

Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč (reálný 

náklad 6330 Kč). 

Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení  

do 5. května. 

Jak se přihlásit? 
Od 28. září bude na stránkách krakov2016.signaly.cz otevřena 

přihláška, po vyplnění se vám ozve vaše A/DCM a pošle vám 

údaje potřebné k zaplacení. 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a úklid našeho 

kostela před poutí. 
 

Pán Bůh zaplať! 

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

 

165. Proč říkáme „amen“ za vyznáním své víry? 
   Slovem amen na konci vyznání víry říkáme  

své bezvýhradné „ano“ ke všemu, co jsme vyznali, že 

věříme, a stáváme se tak svědky víry. Ten, kdo říká 

„amen“, radostně a svobodně přitakává Božímu působení 

ve stvoření a jeho spáse.  

   Hebrejské slovo „amen“ vychází ze skupiny slov, která 

vyznačuje jak „víru“, tak i „pevnost, spolehlivost  

a věrnost“. „Ten, kdo říká amen, jako by stvrzoval 

podpisem“ (sv. Augustin). Toto neomezené „ano“ můžeme 

vyslovovat jedině díky tomu, že se nám Ježíš prokázal svou 

smrtí a zmrtvýchvstáním jako věrný a spolehlivý. On sám 

je vtělené lidské „ano“ ke všem Božím zaslíbením, a stejně 

tak je konečným Božím „ano“ k nám lidem. 

 


