Z DNEŠNÍHO EVANGELIA
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal
se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou
hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval
se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho,
co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli
psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli
do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč
a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl
zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: ‘Otče
Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí
aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože
zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám však
odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře
už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní
se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu
zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo
nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat
od vás k nám.’ Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli
ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů,
ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa
muk.’ Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky,
ať je uposlechnou!’ On však odporoval: ‘Ne, otče
Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak
se obrátí.’ Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají
Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby
někdo vstal z mrtvých.’“
(Lk 16,19-31)

Mluví o falešném pocitu jistoty díky aktuálnímu
zabezpečení. To však nemá vliv na získání Božího
království. Tam vstupují ti, kdo milují. (Pramen: vira.cz)

(2016)

25.9.2016
MODLITBA

26. neděle v mezidobí

(Lev N. Tolstoj)

Otče mého, ale i veškerého života,

Týdeník

uděl mi sílu k věrné práci ve Tvé službě.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Děj se Tvá vůle.
Kdybych měl vždy na mysli,

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

že v životě nejvíc záleží

farnostlovosice.cz

na konání Tvé vůle, nebyl bych propadl
pochybnostem.
Vzpínám se jako kůň, když pochybnosti přicházejí
a já necítím Tvé vedení.
Očisti mě, prosím, a nedopusť,
abych zbloudil a Tvůj Duch ve mně oněměl.

ZAMYŠLENÍ
Slovo podnikatel se v naší zemi často objevuje
s pejorativním významem. Není to však nešťastné? Díky
řadě movitých lidí získávají bohatství i další. Ať jde
o práci, sociální podmínky pro život nebo díky nim
má stát daně na pomoc nemohoucím… A známe
příběhy těch, kteří jsou chudí svojí vinou. Skutečný svět
tedy není černobílý! Dnešní evangelium kritizuje
zbohatlíka, který je bezohledný a lhostejný k nouzi
druhých. V dnešním světě se naše země možná
nenápadně posunula od chudé a bídné k zemi bohaté.
Většina z nás žije vysoko nad světový průměr bohatství.
Chudáci neleží před dveřmi našich domů, ale možná
o trochu dál, než v době Ježíšově. To však neznamená,
že nejsou. A tak vzniká palčivá otázka, jak reagovat.
Ježíš nesměřoval zmíněný příběh ke kritice bohatých!

VÁCLAV č. 36.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 17.30
St – v 17.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30 ale 30. září v 7.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV DD Pá – v 9.00
VELEMÍN
So – v 10.00 ale 1.10. se konat
nebude
LUKAVEC
Út 27.9.2016 v 15.00
LOVOSICE

Út - Modlitební skupina od 16.30 hod.
INTENCE MŠÍ SV.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Kdo nemá nic, za co by položil život, miluje tedy
nejvíc sám sebe, a vlastně živoří, protože jen
láska umožňuje vpravdě žít. (Mons. Josef Hrdlička)
Jen ten zvítězí, kdo se všeho zřekl.
(Alexandr Solženicyn)



Bůh od nás žádá toto: dobrou vůli, připravenost,
dobře využít každou situaci a umět se pro něho
obětovat.
(sv. František Saleský)

Ne 25.9.2016 – v 9.00 na poděkování Pánu Bohu
s prosbou o další požehnání pro celou rodinu
v Sulejovicích v 10.30 za † Karolínu Kratochvílovou
Pá 30.9.2016 – za † P. Jaromíra Uhlíře, premonstráta
Ne 2.10.2016 – v 9.00 za † tatínka Leopolda
Sulejovice v 10.30 za + Blanku Krásnickou

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

212. Jakými jmény nazýváme Ježíšovu hostinu s námi
a co tyto pojmy znamenají?
Eucharistická shromáždění: slavení večeře Páně je také
„děkovným“ shromážděním, které je viditelným výrazem
církve.
Památka umučení, smrti a zmrtvýchvstání Páně: při slavení
eucharistie se připomínají spásné a osvobozující činy Ježíše
Krista, zejména umučení, smrt a zmrtvýchvstání Páně.
Vše, co Bůh prostřednictvím Ježíše Krista učinil,
se zpřítomňuje a na shromáždění společenství a na celý svět
se vylévá Boží uzdravující a osvobozující moc.
Svatá a božská liturgie, svatá tajemství: při slavení
eucharistie se sjednocuje nebeská a pozemská církev k jediné
slavnosti. Protože eucharistické dary, ve kterých je přítomen
Ježíš Kristus, jsou takříkajíc to nejsvětější na světě, hovoříme
o nich jako o tom nejposvátnějším.
Svaté přijímání: při mši svaté se sjednocujeme s Ježíšem
Kristem, který nám dává účast na svém těle a na své krvi,
abychom vytvořili jediné tělo. Tak jsme v něm i mezi sebou
navzájem jedno a vytváříme společenství. (communio =
společenství)

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
V r. 924 se Václav ujal vlády nad velmi nestabilním územím:
území českého knížectví bylo částečně pohanské, částečně
křesťanské (přitom slovanská a latinská liturgie byly rozšířeny
přibližně stejným dílem). Na jihovýchodě neustále hrozil vpád
Maďarů, bavorský vévoda Arnulf považoval Čechy za oblast,
kterou by si rád podmanil, saský Jindřich I. Ptáčník, nově
zvolený německý král, usiloval o sjednocení Německa. V této
složité situaci potřeboval Václav dlouhodobou politickou
oporu, kterou nalezl u Jindřicha I. náhradou za poplatek 500
hřiven stříbra a 120 volů (tehdy běžný poplatek za mír).
Politickou prozíravost Václavova postupu potvrdil další vývoj
dějin 2. tisíciletí, Václavův bratr Boleslav byl však jiného
názoru. Proto zorganizoval tlupu ozbrojenců, v jejíž čele
přepadl dne Václava 28. září 929, když šel ráno po slavnosti
do staroboleslavského kostela. Po zavraždění Václava
se chopil moci a vyvraždil i Václavovy politické stoupence.
Václav však zdaleka nevynikal jen jako politik a státník;
proslul též svou zbožností, úctou k eucharistii, ale i respektem
k manuální práci, odporem proti otrokářství a popravám.
O jeho ochotném dávání almužny chudým a vůbec o jeho

vztahu k prostým lidem se zmiňují mnohé legendy. Kníže
Václav vždy jednal čestně a podle křesťanské lásky. Pro dobro
národa se snažil o pozvednutí morálky a pokřesťanštění země.
Měl zájem na vzniku českého biskupství, ale zřízení nebylo
v jeho možnostech. České území spadalo pod biskupa
v Řezně. Nedostatek kněží pomáhal Václav řešit jednáním
o povolání kněží z jiných zemí. Osobně měl Václav touhu
podílet se také na přípravě obětních darů pro slavení Mše
svaté. Fr. Palacký v Dějinách národu českého uvádí,
že "v doprovodu jednoho sluhy tajně chodil do polí a vinic, žal
pšenici a sbíral hrozny, a vlastní rukou vykonával všechny
práce, které byly potřebné k zhotovení hostií a vína ke Mši
pro kněze." Tento autor se také zmiňuje, že kníže Václav
pro konání skutků milosrdenství a zbožnosti volil často
i noční dobu. Nespokojení šlechtici uvažovali o odstranění
takového knížete a v touze po radikální změně se obrátili
na Václavova bratra Boleslava, o němž věděli, že by o trůn
stál. Plán na Václavovo zavraždění vznikl hlavně kvůli jeho
ctnostem a věrnosti křesťanským zásadám. Václav

je vzorem křesťanského panovníka a svatosti. Jeho
život i smrt svědčí o tom, že zdravý život národa
spočívá na vzdělanosti a mravnosti se živým vztahem
k Bohu.
26. září – nez. pam sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27. září – pam. sv. Vincence z Paula, kněze
29. září –svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela archandělů
30.září – pam. sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1. října – pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
a učitelky církve
2. října – 27. neděle v mezidobí

MARIA
(Romano Guardini, pokrač.)

Tyto rozmanité motivace se podivuhodným způsobem
spojují v modlitbě růžence. Obsahují, stále se opakující
volání po přímluvě Mariině; dovede do sebe zahrnout
všechnu bídu doléhající na člověka. Obsahuje rozjímání
a přemítání o jejím Bohem naplněném životě, účast
a radost z jeho vnitřního bohatství. Je v něm uklidňující
prodlévání a vnímání blízkosti, ale zároveň se v něm
ukazuje i význam Mariiny postavy, neboť rozjímání
je zaměřeno na život Kristův, jak se stal náplní jejího
vlastního života.
Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná;
nebyla to dobrá chvíle, když se někteří domnívali,
že kvůli cti Boží je třeba přerušit spojení s Kristovou

Matkou.
K tomu ovšem nedošlo náhodou. Člověk má sklon
přeceňovat, co miluje; tak se do vztahu k Panně Marii
dostalo leccos přehnaného a blouznivého. K tomu
přistupovaly vlivy legend, lidová touha obklopit
milované postavy mimořádnými jevy a vyplnit jejich
život zázračnými událostmi. A posléze sentimentalita,
sklon k nasládlosti a změkčilosti. Toto všechno
napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze
se tedy divit tomu, že se proti tomu zvedla kritika všeho
druhu, oprávněná i neoprávněná, a že leckteří
opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí
se vymanit z přepjatosti a pokřivenin, nedokáží však
rozlišovat, a odhazují proto vše. To je veliká ztráta,
neboť dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, jak dokonale
se pojí pravá mariánská úcta s bdělým smyslem
pro křesťanskou pravdu.

Svatováclavská poutní Mše svatá se bude konat
28. září 2016 od 10.30 hod.
Hlavní celebrant - P. Wojciech Szostek
Hudební doprovod - Markéta Stará a Chrámový sbor
Lovosice

Je to pro všechny farníky velmi důležitá slavnost.
Prosím všechny farníky o účast.
POUTNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
OSWIECIM, KRAKÓW, WIELICZKA, WADOWICE
21. – 23.10. 2016
Cena zájezdu 2.800,- Kč zahrnuje:
Dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování
ve 2,4,6 lůžkových pokojích, 2x snídaně a večeře,
vstupy do tábora v Osvětimi, do solných dolů
ve Wieliczce, do rodného domu Jana Pavla II.
ve Wadowicích
Cena nezahrnuje:
Cestovní pojištění, obědy, další vstupy
Závazné přihlášky do 9.10. 2016 u p. Petra Alexy,
tel.: 723 784 768
Program na nástěnce

