
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak 
se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel 
ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť 
jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, 
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť 
oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení,  
kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť 
oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení,  
kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť 
jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když 
vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně 
vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, 
neboť máte v nebi velkou odměnu.“            (Mt 5,1-12a) 

 

 

+ + + 

 
 

K zamyšlení 
   Otázka, jak to bude jednou na věčnosti, zůstává  
v Písmu zahalena rouškou symbolického jazyka. 
Přesto však víme mnoho, i když si to často jen obtížně 
umíme představit. Je však jasné, že Bůh člověka volá 
k sobě a že po smrti člověk před Boha předstoupí,  
a to nikoli proto, aby ho Bůh soudil  
(i když to je nezbytným momentem), ale především 
proto, aby byli s Pánem navždycky! Svatí nejsou  
jen hrdinové typu Jamese Bonda. Církev si je vědoma, 
že o řadě lidí, kteří jsou u Boha, neví téměř  
nic, protože šlo o obyčejné lidi: děti, maminky, 
dělníky… Ale to nic nemění na jejich svatosti,  
tedy na tom, že plně patří Bohu, Bůh je zahrnuje svojí 
slávou a oni se nyní společně s celou církví modlí.       
(vira.cz) 

 

Modlitba 

Dej, ať se stanu člověkem pro druhé, 

ať miluji druhého člověka, jsem s ním, 

když u něho nechce být nikdo, 

ať mám pro něho čas,  

když všichni spěchají kolem, 

ať o něho dbám přes jeho lhostejnost, 

ať ho vnitřně přijímám přes jeho 

nepochopitelnost, 

ať v hrůze světa vytvořím kus bezpečí. 

Být člověkem pro druhé je těžké, pomoz mi, abych 

to dokázal. 

 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Modli se a uvidíš, že modlit se má smysl –  

ale jinak než při modlitbě to nikdy nepoznáš. 
 Bůh je tak veliký, že je hoden toho, abychom  

ho hledali celý život. 
 Neštěstí člověka začíná tím, že není schopen 

zůstávat v místnosti pouze sám se sebou. 

 

 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
Webové stránky: 

farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 1.11.2015 
 

 

 
 
 

„To je pokolení těch,  

kdo hledají tvou tvář, Hospodine!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 16.30 hod.  

St – v 16.30 hod.  

Čt – v 7.30 hod.  

Pá – v 16.30 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 – 3.11. 2015 v 15.00 hod. 

2.11.2015 v Lovosicích v 9.00 a v 16.30 hod. 

VÁCLAV č. 41. (2015) 

1.11.2015 
 

Slavnost Všech svatých 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
3. listopadu – nez. pam. sv. Martina de Porres, 

řeholníka 
4. listopadu – pam. sv. Karla Boromejského, biskupa 
6. listopadu – I. pátek v měsíci 
8. listopadu – 32. neděle v mezidobí 
 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

 

Ne – 1.11.2015 – v 9.00 hod. za farníky 
                     v Sulejovicích – v 10.30 hod. na dobrý úmysl 
Po – 2.11.2015 – v 9.00 hod.  
                             v 16.30 hod. za všechny věrné zemřelé 
Út – 3.11.2015 – za † rodiče Křečkovy 
St – 4.11.2015 – za † Marcelu 
Čt – 5.11.2015 – za všechny † farníky, za které nikdo 
nedá sloužit mše svaté 
Ne – 8.11.2015 – v 9.00 hod. za † Rostislava Letoše 
                             v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky 

 
Za měsíc kanonická vizitace generálního vikáře  

(2. - 6. prosince) 
 
Sbírka z neděle 18.10. věnována na misijní dílo církve 

vynesla 6 080,- Kč. Děkuji jménem potřebných 
v misijních oblastech světa. 

 

Mohu mít naději 
   Žijeme ve světě, kde nám připadá „normální“,  

že se krade, lže, lidé jsou nevěrní, nespolehliví, 
vládne kult násilí, cynismu, atd. Protože  
to je „normální“, tak nikdo nevolá o pomoc,  
ale o spokojenosti se nedá mluvit. Situace totiž volá  
o pomoc, a to i když jsme si na to zvykli. 
   Co na to Bůh? Jemu to nevadí? Apoštol Jan se dostal 
do vyhnanství na ostrov Patmos. Ne proto,  
že by byl „kriminálník“, ale proto, že hlásal Boží 
slovo. Copak Boha nezajímalo, že „právě kvůli 
němu“ se Jan dostal do problémů? Jistěže zajímalo,  
a tak mu dává „zjevení, které Bůh dal…,  
aby ukázal…, co se má brzo stát“. 
   Bůh Janovu situaci řeší. Nelituje  
jej ani mu nevysvětluje, proč se to stalo. Obrací však 
jeho pohled do budoucna. Říká mu: „Dívej se dál!“  
Je to asi tak, jako bychom otáčeli listy v diáři. Díváme 
se na události ne zrovna příjemné – a najednou 
otočíme a vidíme tam poznámku „dovolená“. Hned 
je nám lépe u srdce. Přece jen nás čeká něco hezkého. 
   Bůh řeší mnohé věci až v budoucnosti, ale dává 
nám naději, že se to opravdu stane. Naděje, to je Boží 
pomoc nám lidem, stejně jako byla pomocí Janovi  
na ostrově Patmos. Profesor Matějček řekl: „Člověk 
potřebuje neustále něco před sebou, nějakou 
perspektivu, aby mohl plodně žít a pracovat. Zavřená 
budoucnost znamená zoufalství.“ A Josef Ratzinger 
dodává: „Existuje-li Bůh, vždy mám ještě něco,  
v co mohu doufat, i kdyby mi už nikdo žádnou naději 
nedával.“ 

 
Poděkování 

 

    Srdečně Vám všem děkujeme, kteří jste pomohli  
při organizaci naší návštěvy a setkání na náměstí.  
Za to, že jste přišli, otevřená srdce, dobré slovo, 
úsměv, za veškeré hmotné věci, které  
jsme od vás obdrželi. Děkujeme mládeží za společné 
chválení Boha i za společné setkání u stolu. 
Mnohokrát děkujeme! Budeme na vás pamatovat 
v našich modlitbách. Kéž je Bůh vaší silou! 
 

o. Pawel s polskou mládeží hoštěnou v Lovosicích 
 

Rozvrh pobožností na hřbitovech v roce 2015: 
 

Lovosice – 1. listopadu v 15.00 hod. 

Medvědice – 2. listopadu v 18.00 hod. 

Milešov – 2. listopadu v 18.30 hod. 

Lukavec – 3. listopadu v 15.00 hod.  

Prackovice n. L. – 5. listopadu v 17.00 hod. 

Velemín – 7. listopadu v 10.00 hod.  

Sulejovice (u kostela) – 8. listopadu v 10.30 hod. 

 

Odpustky za zemřelé 
 

   Památka všech zemřelých, lidově označovaná 
„Dušičky", je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou 
dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství  
s Bohem a jsou ve fázi „očišťování". Církev, s odvoláním 
na některé biblické texty, nazývá toto konečné 
očišťování „očistcem". Modlitba za zemřelé patří  
k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé  
je součástí každé mše. V období od 1. do 8. listopadu 
mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat  
za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné 
odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné 
hříchy a uzdravení jejich následků. 
   K obvyklým podmínkám získání plnomocných 
odpustků v dušičkovém týdnu (sv. zpověď, nebo stav 
milosti posvěcující, sv. přijímání, modlitba Otče náš, 
Věřím v Boha a na úmysl Svatého otce, návštěva 
hřbitova (1. a 2. listopadu stačí navštívit kostel)) přibývá 
pro toto prodloužené období (od 25. do 31. října) 
podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže 
získat odpustky v obvyklé době. Vždycky je potřeba  
pro získání plnomocných odpustků nemít zalíbení  
v nějakém hříchu.  

 

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

 

169. Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? 
   Při slavení bohoslužby nás Boží láska přitahuje, 
uzdravuje a proměňuje. 
   Všechny bohoslužby a svátosti církve slouží 
k jedinému: abychom měli život a abychom jej měli 
v plnosti. Když slavíme bohoslužbu, setkáváme  
se s tím, který o sobě prohlásil: „Já jsem cesta, pravda  
a život“. Kdo se účastní bohoslužby a cítí se být 
opuštěný, Bůh mu nabídne útočiště, kdo má pocit,  
že je ztracený, nalézá tu Boha, který na něho čeká. 
 


