
Z evangelia 29. neděle v mezidobí: 

   K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub  

a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, 

oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych  

pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme 

jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš  

jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, 

nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“  

Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, 

který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, 

ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici 

není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ 

Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba  

a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim:  

„Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou 

národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi 

však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi 

veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi 

vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka 

nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj 

život jako výkupné za všechny.“                     (Mk 10,35-45) 

 

 

+ + + 
 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Náš úryvek evangelia se odehrává krátce před vstupem 

Ježíše do Jeruzaléma na velikonoční svátky.  

Ví, co ho čeká. Ale učedníci jako by vůbec neposlouchali 

Ježíšova slova. Před jejich očima se změní dějiny kosmu, 

ale oni „si nevšimli“ této události. Někdy se dostáváme  

do situací, které jsou tomu podobné. Skoro je mineme, 

zahleděni do našich běžných a často malicherných věcí. 

Teprve, když nám někdo zemře či přijdeme o velký 

majetek, jsme překvapeni. Ježíš nechce, aby učedníci byli 

stále vyděšeni, co se stane… Ale chce, aby svoji pozornost 

upnuli na Boha a nikoli na sebe sama.  

Nejde o to, jak významného postu dosáhnou,  

ale jak mnoho přispějí ke spáse lidí okolo sebe.  

Proto jsou služebníky a nikoli vládci. Platí to nejen  

o apoštolech, představitelích církve, ale také o každém  

z nás.                                                                        (vira.cz) 

 

Modlitba 

Náš nebeský Otče, je snadné Ti důvěřovat, 

když jde vše podle našich představ. 

Nauč nás dát osud do Tvých rukou i v situacích, 

kdy se nám nic nedaří 

nebo když jde dokonce o naši svobodu či život. 

Dej, ať Ti dokážeme důvěřovat za všech okolností. 

 

 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Co přichází bez těžkostí, těžko může býti ctností. 

 Duchovní zrání člověka spočívá v neustálém 

zkracování času mezi Božím zaklepáním a naší 

odpovědí. 

 Pohled na kříž nás ujišťuje o tom, že existuje láska, 

která je silnější než smrt a jakékoli zlo. 
 

 
 

 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  

410 02 Lovosice 
Webové stránky: 

farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka z neděle 18.10. bude věnována na 

misijní dílo církve. 
 
 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 18.10.2015 
 

 

 
 
 

„Všude na zemi pronikl jejich hlas.“ 

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. 25.10. zrušena 

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

VELEMÍN        So – v 10.00 hod. 24.10. zrušena 

LUKAVEC       Út – 20.10. 2015 v 15.00 hod. 

 

VÁCLAV č. 40. (2015) 

18.10.2015 
 

29. neděle v mezidobí – Misijní neděle 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

19. října – nez. pam. sv. Pavla od Kříže, 

kněze 
 

   Narodil se 3.1.1694 v Ovadě, ležcí 40 km jižně  

od Alexandrie v severozápadní Itálii. Pocházel z Ovady  

v italském regionu Piemont. V 19 letech měl první 

mystický zážitek, který v něm vzbudil touhu hlouběji 

poznávat Ježíšovo utrpení, žít asketicky a směřovat  

k dokonalosti. Ve 26 letech odešel do samoty.  

Při přípravě na život tímto způsobem, sepsal pravidla 

pro řád pasionistů (ctitelů umučení Páně), který potom  

r. 1737 založil. Od 33 let byl knězem, prožíval hluboký 

mystický život a patřil mezi nejvlivnější kazatele  

18. století. Pokoj Pavla od Kříže, ve kterém zemřel  

18. října ve věku 81 let, se nachází v původním stavu  

v přízemí velkého kláštera při bazilice sv. Jana a Pavla 

na Celiu jižně od Kolosea v Římě. Jeho ostatky  

jsou uchovávány v klášterní kapli. 
 

19. října – nez. pam. sv. Jana de Brébeuf  

a Izáka Joguese, kněží a druhů mučedníků,  

21. října – nez. pam. bl. Karla Rakouského 

22. října – nez. pam. sv. Jana Pavla II., papeže 

23. října – nez. pam. sv. Jana Kapistránského, kněze, 

24. října – nez. pam. sv. Antonína Marie Klareta, 

biskupa 

25. října – Slavnost Výročí posvěcení kostela 
 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

 

Ne – 18.10.2015 – v 9.00 hod. za † manžela a otce 

Antonína 

v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Marii a Josefa Zimovi  

a za † Olgu Trojanovou 

So – 24.10.2014 – za reevangelizaci celého světa, zvláště 

českého a polského národa 

Ne – 25.10.2015 – v 9.00 hod.  

                               v Sulejovicích – v 10.30 hod. zrušena 

 

Za lepším životem 
 

   V dobách protektorátu, kdy nám Hitler odměřil stravu  

dle potravinářských lístků, mně maminka vyprávěla,  

že za první světové války viděla zoufalé ženy, které vzaly 

útokem sklady mouky a brambor, aby nasytily hladové 

děti. A tak se divím, že desetitisíce imigrantů z Asie  

i Afriky, kteří zaplavili Evropu, nezaútočí na supermarkety 

a přepychové hotely. Vždyť oni u nás hledají lepší život! 

Táta herce Vladimíra Menšíka kdysi odešel se svými bratry 

do Francie také za lepším životem. Stejně tak tisíce 

Slováků do Ameriky. Můj otec chtěl, abych studoval a měl 

lepší život než on. Lepší život slibují dodnes všichni 

politici. To je touha mladých lidí. Jenže – co nám dnes 

v Evropě k tomu chybí? 

   Ale chybí! Lepší život nepřinese jen špičková technika, 

fastfoody, cestování či zábava. Není nutná jen civilizace 

prostředí, leč i civilizace nitra. Ta staletí pokulhává.  

Ne žaludek, avšak duše člověka má hlad. Třetina národa 

pojídá psychofarmaka! Naši předkové znali pokrm, který 

živí lidskou duši. Zástup, který půjde 17. října Brnem  

za monstrancí, ať to připomene.                          (Jan Rybář) 

 

 
 

Skutečně šel a skutečně připomenul, že pokrmem 

duší je eucharistický Ježíš Kristus!!! 
 

Evangelizace - Lovosice 24. - 25. října 2015 
 

24. října - sobota 

16.00 hod. –  „Zelené náměstí” 

- hudba, písničky, tance - chvály 

- pantomima, svědectví 

(chvíle na občerstvení) 

17.30 hod. – kostel sv. Václava 

- modlitba Svatého růžence (modlí se farníci) 

18.00 – kostel sv. Václava 

- Mše sv. s litoměřickým biskupem Janem Baxantem 

19.30 hod. – kostel sv. Václava 

- adorace svatého kříže se zpěvem a rozjímáním 

 

25. října – neděle 

9.00 hod. Mše sv. s polskou skupinou  

v kostele sv. Václava 
 

 

Prosby spojené s přípravou a prožíváním 

evangelizačných dnů 
 

1. Prosím i tentokrát rodiny naších farností o poskytnutí 

občerstvení nejenom pro skupinu z Polska (20 osob),  

ale i pro účastníky sobotního shromáždění na náměstí. 

Pravděpodobně k nám přijede kolem 30 mladých lidí 

z okolí. Není možné předvídat, kolik osob přijde z Lovosic. 

Prosím Vás, zda by jste přinesli jakékoliv sladké  

nebo slané pečivo. 

Osoba, která je pověřena celou akci koordinovat, je paní 

Miloslava Letošová. Bude přijímat připravené občerstvení. 

Pokud se sami této akce zúčastníte, můžete přinést sami 

občerstvení na náměstí. 

Pro lepší komunikaci tel. č. na paní Letošovou: 

774 225 277. 

 

2. Každý z Vás, kdo by se chtěl zapojit do přípravy, převzít 

konkrétní úkol, službu je srdečně zván na faru v úterý  

20. října po Mši svaté.  

 

Budu Vám všem velice vděčný za veškerou pomoc. 

Prosím nadále o modlitbu za polskou skupinu a za všechny, 

na které má a bude mít vliv naše evangelizace. 

o. Roman 

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

 

168. Proč liturgie zaujímá první místo v životě církve  

i jednotlivého křesťana? 

   „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve,  

a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla.“ 

   Za Ježíšem v době jeho veřejného působení houfně 

přicházeli lidé ze všech stran, protože vyhledávali jeho 

spásonosnou, uzdravující přítomnost. Také my ho dnes 

můžeme vyhledat, protože žije ve své církvi. Svou jistou 

přítomnost nám zaručuje: ve službě chudým a v eucharistii. 

V ní mu přímo vbíháme do náručí. Pustíme-li ho k sobě, 

začne nás učit, bude nás živit, promění nás, uzdraví  

a sjednotí se s námi ve Mši svaté. 
 


