
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA 
 

   Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil  
se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade 
svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry –  
ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým 
učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce 
stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli 
má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil 
základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, 
kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil  
do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ Nebo když  
má některý král vytáhnout proti jinému králi,  
aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, 
jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti 
němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle 
posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá  
o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne 
všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“   
                                                                                        (Lk 14,25-33) 

 

K ZAMYŠLENÍ 

   Není těžké dnešní perikopu evangelia pochopit 

nesprávným způsobem. Zjevně nejde o to, že by slabí 

lidé nemohli být Pánovými učedníky. Ostatně Ježíšovi 

učedníci byli obyčejní, slabí lidé. Kristus ale varuje před 

následováním, které jednou nohou stojí na lodi 

učedníků a druhou nohou zůstává v bezpečí dřívějšího 

života. Takový člověk neobstojí. Jestliže umí počítat 

voják či stavitel, pak stejně potřebuje počítat každý 

člověk, jde-li o život věčný. Boha si do vlastního života 

můžeme pustit naplno nebo vůbec. Kompromisy  

zde nejsou dobrou strategií. Nezaměňujme však 

odevzdání vlastního života Bohu se zákonitou ztrátou 

věcí, přátel či rodiny! Bůh nám vztahy či majetek 

nepotřebuje brát, nepotřebuje nás poškodit.  

(Takto nám Boha prezentuje pokušitel.)  

Ale Bůh očekává, že všechny věci či přátele přijmeme 

jako dar s vděčností jeho dárci. On jediný stojí nade 

vším a k němu také všechno směřuje.  

                                                                                  (Pramen: vira.cz) 

MODLITBA 
                                                                      

Ty znáš, Bože, slabost mé víry,  

mé pochybnosti a starosti. 

A přece mne miluješ takového, jakým jsem. 

Dej, ať se nezabývám jen sebou, ať myslím na lidi, 

kteří žijí ve strachu a hrůze, denně hladovějí, 

ani hodinu neprožijí bez bolesti, kteří se hroutí 

pod svým břemenem. 

Ty je znáš. Miluješ je. 

Pomoz jim – a mně, ať nechodím kolem nich  

bez účasti.  Amen. 
 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Nepřišli jsme nadarmo na tento svět;  máme zde 

uzrát pro svět jiný.                   (Matthias Claudius) 

 Je velké a krásné, když nás maličkost dovede 
učinit šťastnými.                           (Jeremias Gotthelf) 

 Přicházíš-li, abys potěšil, budeš vždy vítán. Jsi-li 
smutný, zůstaň sám, máme málo věrných 
přátel.                                     (Friedrich Bodenstedt) 

 
 

 
 

 
 

             
            Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

             farnostlovosice.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

INTENCE MŠÍ SV.:: 

 
 
 

 
 

Ne 4.9.2016 – v 9.00 Mše sv. k zahájení nového školního 

roku - za žáky, studenty, jejich rodiče a učitele. Také při ní 

požehnám aktovky, učebnice, pomůcky 
                                                Sulejovice v 10.30  
St 7.9.2016 – na dobrý úmysl 
So 10.9.2016 – za + Z. K. Kaplíře a jeho manželky, za 
účastníky dnešní slavnosti a za celou obec Milešov 
Ne 11.9.2016 – v 9.00  

v Sulejovicích v 10.30 poděkování za letošní úrodu 
 

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 DD - Pá – v 9.00 

VELEMÍN So – v 10.00 10.9. se konat 

nebude 

MILEŠOV kostel - sobota 10.9.2016 v 11.30 

VÁCLAV č. 33. (2016) 

4.9.2016 
 

 23. neděle v mezidobí 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

9. září – nez. pam. sv. Petra Klavera, kněze 
 

   Narodil se 26.6. 1580 v městečku Verdú poblíž 
Barcelony ve Španělsku. Od 16ti let studoval  
na barcelonské univerzitě, vedené jezuity. Během studia 
se rozhodl pro vstup do jejich řádu a r. 1602 začal 
noviciát. Po dvou letech byl poslán na studium filozofie 
do Palmy na Mallorku. Zde se seznámil s řeholním 
bratrem Alfonsem Rodriguezem (pam.31.10.), kterého  
si vybral za duchovního rádce. Sešit s jeho radami  
a poučením používal celý život. Od r. 1610 žil v Jižní 
Americe. Po pěti letech v Cartagéně přijal kněžské 
svěcení a pak zde v přístavu působil mezi černými 
otroky 36 let jako jejich služebník. Přes 300.000 jich učil 
katechismu a pokřtil. Udělal maximum, aby pomohl 
jejich fyzickým potřebám i duším, jejichž cenu vnímal 
jako cenu Kristovy krve. Proto se rozhodl vidět v nich 
své pány a službu jim zahrnul do svého slibu kolem  
r. 1620. Vyčerpán prací zemřel v 74 letech.   
 

7. září – nez. pam. sv. Melichara Grodeckého, kněze  
a mučedníka 
8. září – svátek Narození Panny Marie 

10. září – nez. pam. bl. Karla Spinoly, kněze  

a mučedníka 
11. září – 24. neděle v mezidobí 
 

Svatováclavská poutní Mše svatá se bude konat  

28. září 2016 od 10.00 hod. 

Je to pro všechny farníky velmi důležitá slavnost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skutky tělesného milosrdenství: 
sytit hladové, 

napájet žíznivé, 
přijímat pocestné, 

odívat ty, kdo nemají co na sebe, 
navštěvovat nemocné 

utěšovat vězněné, 
pohřbívat mrtvé. 

 

Skutky duchovního milosrdenství: 
napomínat hřešící, 

učit nevědomé, 
dobře radit pochybujícím, 

těšit zarmoucené, 
trpělivě snášet křivdy, 

odpouštět bližním, 
modlit se za živé i zemřelé. 

 

DARY PRO ITÁLII 

   Ti, kteří by chtěli projevit solidaritu skrze Charitu, 

mohou použít  sbírkový účet č. 55660022/0800 vedený  

u České spořitelny. Taktéž je možné 

poslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS 

CHARITASVET na číslo 87 777. (Cena jedné DMS  

je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč.) 
 
 

Slavnost k poctě  
Zdeňka Kašpara Kaplíře  

ze Sulevic,  
českého obránce Vídně 

 

 
 

Mše svatá se bude konat 10. září 2016 od 11.30 hod.  
v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově  

s účastí sboru Rakouského gymnázia v Praze. 
  

Hlavním celebrantem bude generální sekretář České 
biskupské konference  P. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR. 

 

12. září 1683 
        

Po bohoslužbě bude následovat položení čestných 
věnců nad kostelní kryptou. 

    
Zároveň tento den od 14.00 hod kastelán zámku  

ve Vrbičanech, obec Velemín, obec Sulejovice a další 
organizují v Milešově festival. Tato akce se koná  
na záchranu barokního letohrádku u zámku v Milešově. 

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

                                                                 

209. Kdy Ježíš ustanovil eucharistii? 
   Ježíš ustanovil eucharistii v předvečer své smrti, 
„právě tu noc, kdy byl zrazen“, když kolem sebe 
v jeruzalémském večeřadle shromáždil apoštoly a slavil 
s nimi poslední večeři. 
210. Jak Ježíš ustanovil eucharistii? 
   „Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: 
Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal 
díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které  
se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ Podobně 
vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová 
smlouva, potvrzena mou krví. Kdykoliv z něho budete 
pít, čiňte to na mou památku“. 
   Tato nejstarší zpráva o událostech ve večeřadle 
pochází od apoštola Pavla, který sice nebyl jejich očitým 
svědkem, avšak zapsal to, co mladé společenství 
křesťanů střežilo jako posvátné tajemství a co slavilo  
při  své bohoslužbě. 


