
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA 
   Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, 
poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam 
chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků 
málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou 
žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste 
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou 
nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed 
řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk 
hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí  
k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, 
protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte  
z domu do domu! Když přijdete do některého města  
a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte 
tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží 
království!’ Když přijdete do některého města  
a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘ 
I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil  
na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: 
Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě bude 
v onen den lehčeji než takovému městu.“ 
Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: 
„Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém 
jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout 
jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, 
štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec  
nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte  
se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše 
se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“   

(Lk 10,1-12.17-20) 

K ZAMYŠLENÍ 

   Ke správnému porozumění dnešnímu evangeliu  

by bylo dobré přečíst si text Lk 9,51. Ježíš totiž navazuje 

na to, co učedníci řešili. V úryvku je struhující sledovat, 

jaký ohlas mělo jejich působení. Nebylo to dáno 

vzděláním ani schopnostmi, ale Božím duchem, 

Ježíšovou mocí, která je doprovázela. A přeci ani to není 

tím nejdůležitějším! Ježíš je učí ještě jiné věci: „…spíše  

se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ 

Shrňme tedy několik poučení vztahujících se k misii. 

Každá misie předpokládá vyslání. Evangelizace není 

poklábosení s lidmi („S nikým se cestou 

nepozdravujte.“), ale skutečným zvěstováním Boha. 

Misionáři přinášejí pokoj, nikoli rozbroje. Jejich 

působení není jen otázkou krásných či vzdělaných slov, 

ale také modlitby za konkrétní lidi. A hlavně, není  

to dílo zdatných úderníků, ale lidí, kteří se nechali vést 

Božím duchem.                                       (Pramen: vira.cz) 

MODLITBA  
 

Nebeský Otče, 

ty chceš, aby všem lidem bylo pomoženo a aby přišli 

k poznání tvé pravdy. 

Otevři tedy svému Slovu dveře a nakloň srdce 

mnohých ke svým svědectvím. 

Zmař všechnu radu bezbožných a násilníků 

a doveď svou věc k vítězství proti všem, kteří se staví 

proti tobě a tvému svatému slovu. 

Zachovej všecky, kdo tě znají, ve známosti své pravdy 

a dej jim ústa své moudrosti,  

jimž nikdo nebude moci odolat, 

aby svět poznal, že se ti nikdo nevyrovná 

a že ty jsi jediný Pán skrze Ježíše Krista, svého Syna. 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Nikoliv to, co prožíváme, ale jak vnímáme,  

co prožíváme, tvoří náš osud. 
 V tom nejmenším ze všeho stvoření se ukazuje 

Stvořitelova moc a milost ze všeho nejvíce. 
 Vždycky by v nás mělo být to ticho, které  

je otevřeno věčnosti a naslouchá. 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
+ Modlitební skupina:  út od 16.30 

 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 
 

Ne 3.7.2016 – v 9.00 za † Stanislava 
                       v Sulejovicích v 10.30 za pana Peška a jeho 
rodinu – za obrácení a spásu 
Út 5.7.2016 – na dobrý úmysl 
St 6.7.2016 – za obrácení sestry 
Pá 8.7.2016 – za † P. Milana Bezděka, jako poděkování 
za jeho láskyplné vedení naší farnosti 
So 9.7.2016 – poutní Mše sv. v Lukavci ke cti sv. 
Prokopa 

Ne 10.7.2016 – v 9.00 za † rodiče Kartákovy a sestru 
Jiřku                                       v  Sulejovicích v 10.30  

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
 

LOVOSICE Út – v 17.30 

St – v 17.30 ale 6.7. v 7.30 

Čt – v 7.30 

Pá – v 17.30  

Ne – v 9.00 

SULEJOVICE Ne – v 10.30 

MILEŠOV Pá – v 9.00 

VELEMÍN So – v 10.00 9.7. zrušena 

LUKAVEC 9.7. 2016 v 9.00 Poutní Mše svatá 

VÁCLAV č. 26. (2016) 

3.7.2016 
 

 14. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

3. července – svátek sv. Tomáše, apoštola 
 

   Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce.  
Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova 
nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil  
o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru  
i v mnohé, co vlastníma očima nevidíme, abychom 
mohli být blahoslaveni. Ježíš je skutečně "Pán můj a Bůh 
můj!" jak to vyjádřil Tomáš. Ten po seslání Ducha 
svatého prokázal svou horlivost a vyšel do světa hlásat 
evangelium ze všech apoštolů nejdál a na nejvíce 
různých míst. Pro zatvrzelá srdce nakonec zemřel 
mučednickou smrtí v Indii. Liturgický svátek  
byl několikrát měněn, naposledy r. 1969 z 21.12. na 3.7., 
kdy se připomíná přenesení jeho ostatků v r. 394  
do Edessy v Sýrii -současné Urfy na území dnešního 
Turecka. V roce 1258 se jeho ostatky prý dostaly  
i na řecký ostrov Chios a též do Ortony ve střední Itálii. 
 

4. července – pam. sv. Prokopa, opata 
5. července – slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, 
biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 
6. července – nez. pam. sv. Marie Gorettiové, panny  
a mučednice  
9. července – nez. pam. sv. Augustina Žao Ronga, 
kněze, a druhů, mučedníků 
10. července – 15. neděle v mezidobí 

ABY MĚ NIC NEVYKOLEJILO 
(Ladislav Kubíček) 

   Nenaučí-li se člověk ovládat své pocity, každá bolest  
a nepříjemnost ho rozladí, někdy i rozzuří a může vést 
až k sebevraždě. Jak to naučit ateistu? Proč ten by měl 
snášet nepříjemnosti? V kriminále byl se mnou na cele 
kluk, který se rozzuřil, kdykoliv měl hlad. Nezbylo  
než mu dávat vlastní chleba.  Ale i inteligentní lidi jsou 
ve vleku emocí a pocitů. Láska ke Kristu nás činí jemu 
podobnými a díváme se na nepřítele jeho očima.  
Své jednání je nutno motivovat něčím vyšším  
než pocity. Motiv naší radosti musí být tak silný, 
abychom se uměli radovat i z toho, co bolí. Tušíme  
tu výsadu, kterou máme? Nevzdávejme se jí! Osvojme  
si ji trpělivým učením. Při každém píchnutí v zádech 
řekněme: „Děkuji ti, Pane“, „velebí má duše 
Hospodina.“ Zvykněme si poděkovat  
i za to, že nás někdo pomlouvá, že lže. Jakmile  
si na to zvykneme, nic nás nemůže vykolejit. 

 

ZPOVĚĎ- JAK ZAČÍT, KDE A KDY SE 

ZPOVÍDAT? 

Petr Šabaka 
zkrácený text z webu vira.cz 

   Pokud chcete pravidelně chodit do kostela a účastnit 
se bohoslužeb aktivně, třeba i chodit k přijímání, vaše 
kroky povedou přes zpovědnici. Zpovědi se také říká 
svátost smíření nebo svátost pokání. Není to pouhá 
čistírna nebo pračka, jak tomuto obřadu někteří říkají.  
O co jde? Zpověď bychom mohli zařadit do kategorie 
obřadů uzdravení. Náš život je proniknut vztahy.  
A stává se každému, že se mu ve vztazích něco 
nepovede. Křesťanství rozděluje tři kategorie vztahů:  

k sobě, k druhému člověku a k Bohu. Na všech těchto 
rovinách se učíme žít. Podobně jako ve škole trvá 
dlouho, než se žáček naučí správně číst, psát a počítat, 
tak i ve škole života chybujeme. Mnohdy to jsou chyby 
fatální, které mají dalekosáhlé důsledky. Například, 
když někdo někoho, nedej Bože, zabil. Život tomuto 
člověku již nevrátí. Chyba ve vztahu. Říká se jí hřích.  
S kým tyto chyby - hříchy řešit? Když podle biblické 
zprávy Bůh stvořil svět, prohlásil o něm, že je „velmi 
dobrý“. Stvořil ho harmonický. Zlo, které díky 
svobodné volbě člověka vstoupilo do řádu stvoření, tuto 
harmonii narušilo. Křesťanství není ve své podstatě 

dualistickým viděním světa. Není to tak, že by se zlo 
přetahovalo s dobrem. Neexistují dva principy 
vzájemně protikladné. Jediným principem všeho je Bůh 
a ten je dobrý. Bůh stojí nad disharmonií, kterou svými 
činy způsobíme. Je proto jedinou cestou,  
jak se uzdravovat, utéci se k Bohu. Zpověď je svátost 
uzdravování naší lidské dušičky. Je to svátost, tedy 
viditelné znamení neviditelné Boží moci.  
A je to podivuhodné setkání, při kterém Bohu 
nepřinášíme nic pěkného, jen bahno, které si v sobě 

nosíme. Zajímavé, že? Sami si od špíny, která  
v nás je nepomůžeme, ale Stvořitel všeho je schopný  
s touto špínou pracovat, proměnit ji a uzdravit naše 
rány, i přesto, že se zdají neuzdravitelné. Zpověď  
je SETKÁNÍ s Bohem, který je Otec a který je Lékařem 
našich ran.¨ 
 

JAK ZAČÍT? 
   Setkat se poprvé s odpouštějícím a přijímajícím Bohem 
vyžaduje jistou dobu přípravy. Vyhledejte kněze, 
kterému budete důvěřovat, se kterým se dohodnete  
na podrobnostech. Řekne vám, jak toto setkání probíhá, 
jak se na něj připravit. Možná vám doporučí  
tzv. Zpovědní zrcadlo (okruhy, podle kterých  
si porovnáte myšlenky). Na začátek je dobrou pomocí 
napsat si nějaký tahák. A nadto je moudré uvědomit  
si, o co mi při tomto velmi krásném setkání jde. Trefně 
se o tom vyjádřil spisovatel Michail Quoist: „Jdeš-li  
ke zpovědi, myslíš nejprve: co mu řeknu?  
Pak: co si asi pomyslí? A konečně: co mi řekne? Mysli 
však především na to, s kým se setkáváš a co dostaneš. 
Děláš víc povyku kvůli hříchům, které přinášíš, a velmi 
málo kvůli spásonosné lásce, která je ti dána. Čím více 
uznáváš, že jsi hříšník, čím víc trpíš za svůj nedostatek 
lásky, čím víc prahneš po odpuštění,  
tím víc se ti dostane milosti vykoupení.“ 
  

OPRAVDU NEŘÍKÁ KNĚZ NIKOMU MÉ HŘÍCHY? 
   Ano, kněz je povinen zachovávat absolutní zpovědní 
mlčení. To, co mu řeknete ve zpovědi, si odnese do 
hrobu. Porušení zpovědního tajemství je postihováno 
těmi nejpřísnějšími církevními tresty. Kněz není 
soudcem, ale služebníkem Božího milosrdenství a je 
proto často nejen překvapen, jaké veliké divy činí Bůh 
na „vnitřním nádvoří“ člověka, ale sám je obohacen. 
 

 

(pokrač. v příštím čísle) 

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

 

202. Proč by si katechumeni měli vybírat své křestní 
jméno po nějakém velkém světci? 

   Nemáme lepší vzory ani lepší pomocníky než svaté. 
Je-li mým patronem světec, mám u Boha přítele. 
 

 
Sv. Tomáš 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Sabaka.html

