
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA 
 

   Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy  
do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom 
městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, 
že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou 
nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho 
nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy  
a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala 
drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který  
ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal  
by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká –  
že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, rád bych 
ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden 
věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen  
pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh 
splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude  
mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, 
komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ 
Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? 
Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou  
jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela 
svými vlasy. Nepolíbils mě na pozdrav, ona však  
od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. 
Nepomazals mi olejem hlavu, ona však  
mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: 
Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní 
prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo 
miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní 
hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to,  
že i hříchy odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá víra  
tě spasila. Jdi v pokoji!“                                      (Lk 7,36-50) 

 

K ZAMYŠLENÍ 

   Hřích ve svém životě stále potkáváme. Nevyhneme  

se tomu. Ale pojem hříchu není celá skutečnost. Bůh 

nabízí vyléčení jeho důsledků odpuštěním! Jestliže nelze 

hřích vykořenit zcela, lze hledat kořeny a odstraňovat 

nebo léčit je postupně. Davidův čin není neřešitelný,  

ale nejprve potřebuje strhnout masku, lež, za kterou  

se schoval! Tento okamžik je zprvu zahanbující,  

ale v důsledku ozdravující. Teprve nyní je schopen 

skutečného obrácení. Evangelijní příběh není ani tolik 

otázkou jednání ženy hříšnice, jako farizeje, který  

je přesvědčen o dokonalosti svého života. Neučinil 

žádný hřích podobný Davidovi, a přeci je daleko  

od Boha. Samotný viditelný skutek ještě nemusí 

popisovat dostatečně přesně skutečnost, jak ji vidí Bůh. 

Hříšná žena z evangelia je nakonec Bohem chválena  

za své pokání, nikoli „spravedlivý“ farizeus. Zbývá 

otázka: Kde v tomto pohledu stojíme my? Anebo 

pozitivně řečeno se sv. Pavlem, platí také pro náš život: 

„Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“?       (Pramen: vira.cz) 

 

MODLITBA  
 

Modlitba z Latinské Ameriky. 

Z vesnic a měst jsme na cestě k tobě. 

Z údolí a hor jsme na cestě k tobě. 

Spolu s trpícími bratry a sestrami jsme na cestě k tobě. 

Se smějícími dětmi jsme na cestě k tobě. 

Jako stavitelé pokoje jsme na cestě k tobě. 

Jako poslové spravedlnosti jsme na cestě k tobě. 

Jako svědkové lásky jsme na cestě k tobě. 

Jako členové církve jsme na cestě k tobě. 

Když se dělíme o chléb jsme na cestě k tobě. 

Když podpíráme slabé jsme na cestě k tobě. 

Když se modlíme za pronásledované jsme na cestě 

k tobě. 

Když slavíme bohoslužbu jsi ty u svého lidu. 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Není nám dovoleno zoufat, protože Bůh  

je milosrdný; není nám dovoleno setrvávat  
ve špatnosti, protože Bůh je spravedlivý.  
(sv. Jan Zlatoústý) 

 Láska spočívá více v porozumění než v dávání. 
Proto hledej ospravedlnění pro svého bližního, když 
máš chuť ho soudit, a vždy toto ospravedlnění 
najdeš.                                             (sv. Josemaría Escrivá) 

 
 

 
 
 

 
 

             
           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. 
+ Adorace Nejsvětější Svátosti 18.6.2016 ve 20.00 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

Ne 12.6.2016 – v 9.00 za † Jiřího Stýbla, našeho 
dlouholetého varhaníka 
                                v  Sulejovicích v 10.30 na dobrý úmysl 
Út 14.6.2016 – za dar zdraví a Boží požehnání pro Mirku 
St 15.6.2016 – za † rodiče a syna 
Čt 16.6.2016 – na dobrý úmysl 
Ne 19.6.2016 – v 9.00 za farníky 
                       v Sulejovicích v 10.30  za † pana Petra Pehu 

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  17.6. zrušena 

VELEMÍN So – v 10.00  18.6. zrušena 

LUKAVEC 14.6.2016 v 15.00 

VÁCLAV č. 23. (2016) 

12.6. 2016 
 

 11. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

 

   Blahoslavená Marie Antonína Kratochvílová  
(21. srpna 1881 Ostrava – 2. října 1942 Stanislavov), 
původním jménem Marie Anna Kratochvílová,  
je mučednice a patronka ostravsko-opavské diecéze. 
   Narodila se v dělnické rodině Janu a Johanně 
Kratochvílovým v Ostravě-Vítkovicích. Pokřtěna byla 
3. září 1881 farářem Janem Spurným. V devatenácti 
letech se rozhodla pro řeholní povolání a ve dvaceti 
letech vstoupila do kongregace Chudých školských 
sester naší Paní. 
   Učitelský ústav školských sester dokončila 
zkouškou před státní zkušební komisí v roce 1906  
v Těšíně. V roce 1910 složila první řeholní sliby.  
9. července 1942 byla jako představená komunity 
sester v ukrajinském Mikuličíně zatčena gestapem  
a uvězněna ve Stanislavově (dnes Ivano-Frankivsk). 
Během věznění byla mnohokrát vyslýchána a fyzicky 
týrána. Propuštěna byla 26. září 1942 ve velmi 
špatném zdravotním stavu. Zemřela 2. října 1942  
ve stanislavovské nemocnici. 
   Blahořečena byla společně s dalšími 108 mučedníky 
z doby druhé světové války 13. června 1999 při pouti 
Jana Pavla II. do Polska. Na její počest  

byl pojmenován Dětský domov blahoslavené Marie  
A. Kratochvílové v Řepišti, v letech 2000-2005 nesla 
vítkovická nemocnice na její počest jméno Vítkovická 
nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny. 

 

V červnu se modlíme Litanie k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. 

 

13. června – pam. sv. Antonína z Padovy, kněze  
a učitele církve 
15. června – nez. pam. sv. Víta, mučedníka 
19. června – 12. neděle v mezidobí  

 
 

ŽIVOT JE TEĎ 
NÁBOŽENSTVÍ SE MŮŽE STÁT ŠKOLOU 

STÁŘÍ 
(Amseln Grün) 

 

   Náboženství má v každé fázi života svůj vlastní 
význam. V dětství dává dítěti jistotu zároveň 
s bezpečím, které mu poskytují rodiče. V mládí  
se náboženství stává výzvou, abychom na sobě 
pracovali a počínali si tak, jak nás učí. Pro dospělé má 
náboženství úkol relativizovat všechno, co dělám, takže 
žiji nejen svou prací a svými úspěchy. Náboženství  
mi ukazuje jiný svět, který tento svět přesahuje. Zároveň 
mi však dává sílu tento svět utvářet ve smyslu 
náboženském. Ve stáří může náboženství znamenat opět 
bezpečí. Podobně jako v dětství je to zkušenost,  
že nás nese Bůh, a to i v nemoci, závislosti a bezmoci. 
Náboženství – jak říká C.G.Jung – bylo od nepaměti 
školou, která nás učí, jak dobře zvládnout druhou 
polovinu života. Učí nás opustit to, co je pozemské,  
a pěstovat takové vlastnosti, jako je klid, mírnost, 
vyrovnanost, vděčnost, pokoj a láska. A náboženství, 
které nám slibuje věčný život, nás učí přijmout smrt  
a chápat ji jako výzvu žít nyní s plným vědomím  
a intenzivně. Posiluje jistotu, že náš časově omezený 
život smrtí zcela a definitivně nekončí, ale že nás čeká 
naplnění naší touhy v nekonečné lásce. 
   Ve stáří se víra a náboženství mění i v tom smyslu,  
že vnější formy už nejsou důležité. Mnoho starých lidí 
už nedojde na bohoslužbu. Pak je důležitý vnitřní 
postoj. Ve stáří jde o to být v tichu otevřený pro Boha  
a se vším, co nás očekává, se odevzdat Boží lásce.  
Tato odevzdanost Bohu poskytuje vnitřní pokoj, 

vyrovnanost a důvěru. 
  

POZVÁNKY: 
 

Svatohubertská Mše svatá 
   Uskuteční se ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou 

jednotou, z.s.; Okresním mysliveckým spolkem Litoměřice 

18.6. 2016 od 11.00 hod. v kostele sv. Václava v Lovosicích. 

 

Výstava v milešovském kostele  
  Během červnových víkendů bude otevřený kostel  

sv. Antonína Paduánského v Milešově. V soboty a neděle 12., 

18.-19., 25.-26. června od 10.00 do 18.00 hod. Můžete 

shlédnout fotografie a přečíst si informace o památkách 

nacházejících se v obci Milešov. 

 

Pocta varhaníkovi Jiřímu Stýblovi 
   Dne 26.6. 2016 od 18.00 hod. Jan Verner a Martin 

Maxmilian Kaiser zahrají na trubku a varhany na počest 

našeha zesnulého varhaníka. 

 

DEN A NOC KOSTELŮ 2016 
 

   Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali během 
přípravy a průběhu akce Noc kostelů. Děkuji všem 
účínkujícím. Náš kostel navštívilo asi 700 osob. Většina 
z nich byly děti ze dvou základních škol v Lovosicích. 
Do kostela v Sulejovicích přišlo 89 lidi, v Milešově 92. 
 

 
fot. P. Dawid Jucha 

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

 

199. Je křest skutečně jedinou cestou ke spáse? 

   Pro všechny, kteří přijali evangelium a uslyšeli,  
že Kristus je „cesta, pravda a život“ je křest jedinou 
cestou k Bohu a ke spáse. Zároveň však platí, že Ježíš 
Kristus zemřel za všechny lidi. Proto cestu ke spáse 
nalézají i všichni ti, kteří neměli příležitost skutečně 
poznat Ježíše a víru a kteří s upřímným srdcem hledají 
Boha a žijí podle svého svědomí (takzvaný křest touhy). 
   Bůh nám dal svátosti jako prostředky spásy. Proto  
je církev musí lidem neúnavně nabízet. Kdyby se vzdala 
tohoto svého poslání, zpronevěřila by se svému úkolu 
od Boha. Avšak Bůh sám není vázán na své svátosti. 
Tam, kam se církev – vlastní vinou nebo z jiných 
důvodů – nedostane nebo kde sklízí neúspěch, Bůh sám 
připravuje člověku jinou cestu ke spáse.  


