
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA 
   Ježíš šel do města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho 
učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské 
bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho 
matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. 
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ 
Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli,  
se zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý 
se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. 
Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: „Veliký 
prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“ 
Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku  
i po celém okolí.                                            (Lk 7,11-17)      

 

 
K ZAMYŠLENÍ 

   Stále podléháme potřebě vidět svět nějak 

zjednodušeně, černobíle. Proto mnohdy chceme říci,  

že nemoc či smrt jsou trestem za hříšný život a ti, kdo 

žijí správně, mají život požehnaný. Jenže v mnoha 

situacích se ukazuje, že to neodpovídá skutečnosti. 

Dnešní příběhy prvního čtení a evangelia ukazují jiné 

řešení. Do světa zraněného zlem, bolestí a smrtí Bůh 

vstupuje a proměňuje životy těm, kteří se k němu 

obracejí. Bůh respektuje volbu prvního člověka, která 

svět uvrhla do nešťastné situace. Svět se ocitl  

pod vládou zla a smrti. Ale to Bohu naprosto nebrání 

nabídnout řešení. Každý, kdo se k němu obrací, nalézá 

směr. Možná nespočívá tom, že se mu nic nestane. Bůh 

ho však vysvobozuje a nabízí mu cestu.    
(Pramen: vira.cz) 

MODLITBA  
 

Věřím, Bože Otče, že máš moc nad smrtí. 

Tví služebníci, jako Eliáš i tvůj Syn Ježíš to 

dosvědčovali. 

Vdovin syn ze Sarepty, chlapec vzkříšený v Naimu 

stejně jednou zemřeli. 

I vzkříšený Lazar, Eliáš a Ježíš zemřeli. 

Dopustil jsi to. 

Jediný Ježíš vstal z mrtvých. 

Věřím, že máš moc nad smrtí. 

Především nad tou, která je opravdu Zlá. 

 

PŘÍPRAVA NA SVATBU 
 

Ing. Eva Burianová, nar. 28.8.1985 v Litoměřicích, bytem 
Teplická 45,  410 02 Lovosice 

a Ing. Petr Pinka, nar. 19.1.1986  v Litoměřicích, bytem 
Kaštanová 507, 412 01 Litoměřice 
chtějí uzavřít církevní sňatek.   

Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření 
manželství, je povinen informovat o nich farní úřad. 

Prosím,  modlete se za snoubence. 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Každý život má věčnou hodnotu. 
 Před hříchem je třeba se bát Boží spravedlnosti,  

po hříchu je třeba se utíkat k jeho milosrdenství.  
(sv. Ignác z Loyoly) 

 „Mít věci“ štěstí nepřinese. A byla by škoda to zjistit 
až úplně na konci … 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
+ modlitební skupina:  út. od 16.30 hod. 

 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

Ne 5.6.2016 – v 9.00 1) za † rodiče Ludmilu a Metoděje 
Kristovi,  2) za † rodiče 
                           v Sulejovicích v 10.30  za paní Beranovou 
St 8.6.2016 – za † Jiřínu Hubkovou 
Pá 10.6.2016 – na dobrý úmysl 
So 11.6.2016 – v 10.00 poutní Mše sv. v kostele 
v Milešově, ve 12.30 pohřební Mše sv. v kostele 
v Lovosicích za † Jana Kozubíka 
Ne 12.6.2016 – v 9.00 za † Jiřího Stýbla, našeho 
dlouholetého varhaníka 
                                v  Sulejovicích v 10.30 na dobrý úmysl 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

 
LOVOSICE Út – v 17.30 

St – v 17.30 

Čt – v 7.30 

Pá – v 17.30 

Ne – v 9.00 

SULEJOVICE Ne – v 10.30 

MILEŠOV Pá – v 9.00  bude ve St 8.6.  

od 9.00 

VELEMÍN So – v 10.00 11.6. zrušena 

KOSTEL V MILEŠOVĚ 11.6.2016 v 10.00 

POUTNÍ MŠE SV. ke cti patrona sv. Antonína 

Paduánského 

VÁCLAV č. 22 (2016) 

5.6.2016 
 
 

 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

6. červnna – nez. pam. sv. Norberta, biskupa  
 

   Pocházel ze středního Porýní. Narodil se v německém 
městě Xanten u hranic s Holandskem. Patřil do 
šlechtického rodu pánů z Gennepu. Rodiče Herbert  
a Hedvika ho určili pro duchovní dráhu, protože rodové 
dědictví bylo předurčeno jeho staršímu bratru. 
Vyburcován z lehkomyslného života začal žít v přísném 
odříkání, modlitbách a studiu. Oddán apoštolátu 
přiváděl lid ke Kristu, usmiřoval znepřátelená města  
a vynikal úctou k Nejsv. svátosti. Ve Francii v údolí 
Premontré založil klášter premonstrátů. Stal  
se magdeburským arcibiskupem, reformátorem 
duchovního života. Jeho chudoba, pokora, horlivost  
a neohroženost mu vyvolaly nepřátele. Vyzýval k šíření 
víry mezi Slovany. Tvrdý život a nadměrné úsilí 
vyčerpaly 50tiletého arcibiskupa a na Zelený čtvrtek  
r. 1134 odsloužil s velkou vroucností poslední Mši 
svatou. Dolehlo na něj pak vážné onemocnění, kterému 
6. června podlehl. Při uložení jeho ostatků v Praze  
byl vřazen mezi české patrony. 

 

V červnu se modlíme Litanie k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. 

 

5. června – pam. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
9. června – nez. pam. sv. Efréma, jáhna a učitele církve 
11. června – pam. sv. Barnabáše, apoštola 
12. června – 11. neděle v mezidobí  

 
 

KRÁSA VYCHÁZÍ ZEVNITŘ  (Anselm Grün) 
 

   Lidem, které trápí, že čas, ba dokonce jejich život  
se jim projevuje v obličeji, se dá poradit, aby přijali 
skutečnost, že stárnou. Stáří má totiž vlastní krásu.  

Je to jiná krása než ta, která se dá dosáhnout uměle. 
Vyhlazené vrásky po liftingu působí ve tváři starého 
člověka spíš trapně. Takoví lidé nosí už jen jakousi masku 
na odiv, avšak za ní cítí člověk prázdnotu. Pak je poctivější 
se ke svému stáří přihlásit. Má tvář je krásná tehdy, když 
jsem v ní celý, když jsem se sebou usmířen. Je mým úkolem 
říci ano sobě samému, být vděčný za to, že žiji. Tento 
vnitřní postoj pak povede ke kráse. Z mé tváře pak bude 
vyzařovat něco, co dělá lidem dobře. Na druhém člověku 
přece poznáme, když je zatvrzelý, nespokojený, zklamaný 
sám ze sebe a ze světa, který mu už nepřeje tak jako dřív. 
   Stárnutí je duchovní výzva a úkol. Když objevuji vnitřní 
krásu své duše, bohatství, které – jak říká Ježíš –  
je v nás, budu i navenek vyzařovat něco dobrého.  
Pak už není tak důležité, mám-li v obličeji vrásky. Hlavní 
je, aby má tvář vyjadřovala vděčnost, mírnost, klid  
a dobrou náladu, a nikoli usouženost, nespokojenost, 
ublíženost a zahořklost. Jinak ovšem ke stárnutí 
samozřejmě patří, že o své tělo pečuji. Někteří staří lidé 
péči o tělo zanedbávají. Vypadají zpustle. Vůbec jim 
nedochází, že se kolem nich šíří zápach. Takovým lidem 
 se raději vyhneme. Péče o tělo by však měla vycházet 
z lásky k vlastnímu tělu. Kdo se ke svému tělu chová 
násilně a chce ho násilně udržovat v kondici jako za mlada, 
tomu bude tělo neustále vzdorovat. Takovému člověku  
se přes veškerou snahu nepodaří zakrýt stopy stáří. Kdo 
však o své tělo pečuje s láskou, ten vyzařuje i krásu vnitřní. 
 

NOC KOSTELŮ 2016 
 
 

KOSTEL SV. VÁCLAVA, LOVOSICE 
 

08:00 – 10:00 KONCERT sboru Letušky a neobyčejná  
komentovaná prohlídka  pro žáky ZŠ Antonína Baráka 
10:00 – 12:00 KONCERT sboru Koťata a neobyčejná 
komentovaná prohlídka  pro žáky ZŠ Sady Pionýrů  
 

16:00 – 16:55 Vystoupení dětí z nízkoprahového 
charitního  zařízení Amicus  
16:55 – 17:00 Hlas zvonů 
17:00 – 17:30 Modlitba růžence 
17:30 – 18:30 MŠE SVATÁ s rozsáhlejším komentářem 
18:30 – 23:00 Zahájení přepisování Bible 
18:30 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela – dvě 
trasy.  Prohlídka věže  
20:00 – 21:00 KONCERT Chrámového sboru a 
Lovosického žesťového kvintetu: trubky - Zdeněk Honců 
st., Zdeněk Honců ml., pozouny - Dušan Barva, Ladislav 

Starý, tuba – František Beneš 
21:00 – 22:00 Prohlídka kostela, prostor pro dotazy 
22:00 – 22:15 KONCERT - na příčné fletny zahrají 
Ludmila  Karel Tesaříkovi 
22:15 – 23:00 Já a Bůh – prostor pro rozjímání 
23:00 – 23:15 Závěr, modlitba a přednes proseb psaných  
návštěvníky během Noci kostelů 
 

 

KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, 
MILEŠOV 

 

17:55  Hlas zvonů 
18:00 – 18:10 VYSTOUPENÍ DĚTÍ z MŠ a ZŠ Milešov  
a Velemín 
18:10 – 19:00 KONCERT pěveckého sboru  
IN FLAGRANTI  Gymnázia Lovosice pod vedením Pavly 
Linkové 
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA  PhDr. Kamila Podroužka, 
Ph.D.,  Komentovaná prohlídka kostela  
20:15  ROZSVÍCENÍ HŘBITOVA 
 
 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, SULEJOVICE 

17:30 17:35 Uvítání  ”O NOCI KOSTELŮ”  

17:30 22:00 V průběhu celého večera nabízíme: vyhlídku 

z kostelní věže, výstavu dětských kreseb 

Mateřské školy a Základní školy 

v Sulejovicích, „Pošta do nebe“  

17:35 17:40 Znění zvonu 

17:40 18:30 ADORACE Nejsvětější Svátosti s červnovou 

pobožností, poděkování a prosby 

18:30 19:15 KONCERT Lovosického žesťového kvintetu  

19:15 20:00 KONCERT pěveckého sboru Gymnázia  

20:00 21:00 KONCERT: varhany, kytara a zpěv - Arnošt 

Mynář, Adolf Škarda 

21:00 21:45 KONCERT křesťanských písní: zpěv - Eva 

Fertálová, kytara a zpěv - Martin Burian, 

housle - Milan Gábor, kytara, zpěv - Petr 

Štecha 

21:45 21:50 Znění zvonu 

21:50 22:00 “Ticho jako v kostele” - ztišení při svíčkách - 

poděkování v modlitbě  
 

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

 

198. Kdo může křtít? 
   V obvyklých případech je udělovatelem svátosti křtu  
– biskup – kněz – jáhen. V případech nouze může platně 
pokřtít každý křesťan, ba dokonce každý člověk, který  
má úmysl konat to, co koná církev: vylévá na hlavu křtěnce 
vodu a vysloví formuli: „N, já tě křtím ve jménu Otce  
i Syna i Ducha svatého.“ 
   Křest je natolik důležitý, že jej může udělit dokonce  
i nekřesťan. Jen přitom musí mít záměr konat to, co koná 
církev, když křtí. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49507
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49507
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49507
http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/personalni-slozeni/71-centrum-dokumentace/personalni-slozeni/2408-phdr-kamil-podrouzek-ph-d
http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/personalni-slozeni/71-centrum-dokumentace/personalni-slozeni/2408-phdr-kamil-podrouzek-ph-d
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49451
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49452
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49506
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49506
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49507
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49508
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49509
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49509
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49510
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49510
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49510
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49510
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49511
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49512
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=49512

