
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 
   Prorok Jeremiáš vystupuje v době velkého ohrožení Babyloňany 

(609–586 př. Kr.). Oznamované Boží slovo se však vládnoucí elitě 

vůbec nelíbí. A tak se muž ze vznešeného rodu  

a kdysi významného postavení stává přehlíženým  

a ponižovaným. Pro Boží věc nakonec vydává vlastní život všanc.  

(Pramen: vira.cz) 

Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější 

než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni  

se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat 

násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou  

a posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Nebudu  

se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“  

Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, 

zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo 

to možné.                   (Jer 20,7-9) 

EVANGELIUM 

   Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít 

do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů 

Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si 

ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, 

Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl 

Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na 

mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým 

učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi 

svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život 

zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, 

nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, 

ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou 

duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly 

a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“     (Mt 16,21-27) 

U věřících lidí, kteří již řadu let přicházejí do kostela, 

narážíme na některé typické problémy. Jedním z nich může 

být předporozumění. Jde o způsob náhledu na čtení či témata, 

která jsme si již dávno zpracovali a jejich výklad nyní pouze 

opakujeme. Kdokoli, kdo se nám snaží vysvětlit či navrhnout 

jiný pohled na věc, má velký problém. Prostě  

mu nenasloucháme, protože „to víme“. Ježíš potřebuje zbořit 

podobné předporozumění učedníků, jak má vypadat mesiáš. 

Boží pohled na pomazaného je jiný, než se učedníci 

domnívali. „Jiný“ neznamená, že nesplní očekávanou roli!  

Jen bude její naplnění probíhat jinak. Zkusme i my 

nezkamenět ve svých pohledech na svět, víru i prožívání 

běžného života. Je třeba se stále Boha ptát, jak věci vidí on.   

(Pramen: vira.cz)  

 

MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, tys nám poslal svého Ducha, 

aby v nás přebýval a žil v nás. 

Děkuji ti, že sis ve mně zvolil svůj příbytek. 

Prosím tě, dej, abych pocítil tvou uzdravující a milující přítomnost, 

abych se osvobodil od stísňující blízkosti lidí, 

kteří ode mne stále něco očekávají 

a nejraději by mnou postrkovali sem a tam. 

Přebýváš-li ve mně, mohu i já sám u sebe bydlet, 

pak najdu svůj střed, pak objevím, kdo já sám jsem. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Církev se skládá ze slabých lidí, přesto je pevností, kterou nic 

nepřemůže, protože v ní přebývá Ježíš. 

 Na Marii vidíme, že pokora není ctností slabých, ale silných, 

kteří nepotřebují z druhými zacházet špatně, aby si připadali 

důležití. 

 Charakter je úplným ztělesněním vůle. 
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* Modlitební skupina Út od 16.30 

* V neděli 10. září při mši sv. v 9 hod. bude 

požehnáno žákům, studentům a jejich 

učitelům. 

                             Požehnám také 

aktovky a školní potřeby.  
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

Ne 3.9. 2017 v 9.00  za † maminku Miladu Hudákovou při 

příležitosti 5. výročí úmrtí 

                        Sulejovice v 10.30  za Haničku 

Čt 7.9. 2017 za maminku 

So 9.9. 2017 v Milešově v 11.30 poděkování za dar  života 

Ne 10.9. 2017  v 9.00 za farníky 

                                    Sulejovice v 10.30 za † Libuši Nitlovou 

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 (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00  9.9. se konat nebude 

LUKAVEC 5.9. 2017 v 15.00  

VÁCLAV č. 28. (2017) 

3.9.2017 
 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

 

PAMÁTKY V TÝDNU 
6. září – připomínka sv. Růženy z Viterba 

 

S VÍROU A LÁSKOU DOBÝVALA SVĚT PRO BOHA 

Narodila se v chudé rodině ve Viterbu v Itálii r. 1233. Již od dětství 

ráda vyhledávala ústraní, zamilovala si modlitbu  

a rozjímání. Velmi se bála každého hříchu a aby se cvičila  

v sebeovládání, ukládala si posty. Ušetřené pak rozdávala chudým. 

Legendy vyprávějí, že jako malá již vzkřísila mrtvou tetu, od osmi let 

se začala ocitat ve stavu vytržení a později zmařila vliv kouzelníka 

tím, že jí v hořící hranici plameny neublížily; a uvádějí další rovněž 

nedostatečně doložené zázraky. 

   Kolem 15 let (dle některých pramenů dříve) Růžena vážně 

onemocněla, při čemž setrvávala častěji v bezvědomí a při procitání 

vyprávěla, že ji Panna Maria ve snu vyzvala, aby vstoupila do třetího 

řádu sv. Františka a v rodném domě si upravila jednu malou místnost 

jako celu, v níž by nerušeně mohla konat modlitby a skutky 

kajícnosti. Po uzdravení, v roce 1250, se stala terciářkou 

františkánského řádu a ze své domácí cely vycházela do města s 

křížkem v ruce, často si zpívala zbožné písně a při každé příležitosti 

napomínala lidi k pokání. Mluvila tak přesvědčivě, že lidé přijímali 

její rady. Brzy získala pověst kazatelky. V té době i na Viterbo 

dolehlo bludné Albigenovo učení a dívka Růžena povstala na obranu 

katolické víry. Dík rozjímání a mystickým zážitkům vystupovala 

velmi moudře, i když byla pokládána za nevzdělanou. Ve sporu mezi 

císařem Bedřichem II. a papežem Inocencem IV. se postavila  

na stranu papeže a vyzývala k tomu i spoluobčany. Pro své jednání 

byla v zimě i s rodiči vypovězena z města. Jejich cesta vedla  

do Castello Soriano, kde byla pro svou pověst uvítána. Přes všechno 

strádání se i ve vyhnanství věnovala kazatelské činnosti a byla dobře 

přijímána. Některým nemocným vyprošovala zdraví. Když na její 

přímluvu byl slepé dívce navrácen zrak, hned se několik bludařů 

vrátilo do katolické církve. 

Po brzké Bedřichově smrti, kdy ve Viterbo došlo ke změnám, mohla 

se Růžena s rodiči vrátit. Dostalo se jí radostného přivítání,  

ale jejím přáním byl vstup do kláštera klarisek. Ten jí však byl 

odepřen pro její chudobu, protože neměla řeholními pravidly 

požadovanou výbavu. Přesto se dvakrát znovu pokoušela o dovolení 

složit sliby klarisek. Také předpověděla, že když ji klarisky nepřijaly 

za života, přijmou ji mezi sebe po smrti. Krátce nato těžce 

onemocněla a ve věku 19 let zemřela. Její předpověď se splnila.  

Její tělo, po šesti letech bylo zcela neporušené. Dodnes odpočívá  

ve skleněné schránce. Po požáru v roce 1348 byla zhotovena ještě 

jiná rakev. 

Raději smrt než hřích - to je přání mnoha mladých světců. Bůh 

vyzdvihuje a odměňuje jejich čistotu tím, že jim dává prožívat svou 

lásku a právě život v této lásce je úžasnou silou. Protože poznali 

Lásku, touží po tom, aby i druzí Boha milovali. Jsou ochotni  

ke všemu, aby se Boží království šířilo po zemi. Vše pro Boha, 

 to je podstata pokání za druhé. S tím postojem blah. Růžena 

přijímala vše, co ji potkalo a tomu se máme od ní naučit i my. 

 

7. září – nez. pam. sv. Melichara Grodeckého 

8. září – svátek Narození Panny Marie 

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

10. září – 23. neděle v mezidobí 
 

 

Slavnost k poctě  

Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic,  

českého obránce Vídně z roku 1683 

Mše svatá se bude konat 9. září 2017 od 11.30 hod.  

v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově  

s účastí sboru Rakouského gymnázia v Praze. 

  

Hlavním celebrantem bude prelát J. M. can. Karel Havelka, děkan 

Katedrální kapituly  

u sv. Štěpána v Litoměřicích. 

     

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. 

 

BOŽÍ OCHRANA NENÍ MĚKKÁ PEŘINA 

(P. Pavel Semela) 

Přejeme si, aby se spousta věcí v našem životě nestala, chtěli bychom 

sebe i své blízké uchránit od všeho zlého. A jestli na nás Bohu záleží, 

měl by nás od toho všeho uchovat. Tak nějak to vidí i Petr  

v evangeliu. Je to ale opravdu tak? 

Kdyby rodiče chtěli uchránit svoje dítě od toho, aby si natlouklo 

kolena, nedali by mu šanci naučit se chodit. Má-li se někdo naučit 

správně rozhodovat, je potřeba dát mu šanci rozhodnout se i špatně. 

Boží ochrana není měkká peřina, kterou nás Bůh obklopí, abychom 

si nenatloukli, ať pajdáme, jak pajdáme. Bůh chce, abychom  

se naučili chodit životem správně. 

Steve Jobs, zakladatel Applu, ve slavné přednášce pro absolventy 

Stanfordovy univerzity říká, že i když to v té chvíli nechápal, 

vyhození z Applu bylo to nejlepší, co ho mohlo potkat,  

a odstartovalo nejvíc tvůrčí období jeho života. Bůh neslíbil, že nás 

uchrání všech nepříjemností, ale že v nich bude s námi, provede nás 

jimi a promění je v něco dobrého. 

Ježíš vyzývá Petra, aby měl na mysli věci božské. Bůh se v Ježíši 

dívá na svět a náš život lidskýma očima. My se můžeme otvírat 

Božímu pohledu, důvěřovat, že vidí dál než my, že vidí i souvislosti 

a rozuzlení, které jsou pro nás zatím skryty. I ze situací, kterých 

bychom chtěli být uchráněni, může v našem životě Boží mocí 

vzniknout něco lepšího, k čemu bychom jinak nedorostli. 

 

Sbírka z 27.8. vynesla 2. 395,- Kč. Děkujeme. 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, finanční a 

květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 

Pán Bůh zaplať! 

Přeji všem požehnané dny. 

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

255. Jaký účinek má jáhenské svěcení?  

Jáhen je posvěcen pro službu církve. Zastupuje totiž Krista, který 

nepřišel, „aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 

výkupné za všechny“. V konsekrační modlitbě se říká: „Prosím, 

Pane, sešli na ně Ducha svatého, ať je posiluje, aby darem tvé 

sedmeré milosti věrně vykonávali posvátnou službu. Ať mají 

hojnost všech ctností: lásku nepředstíranou, horlivost v péči  

o nemocné a chudé, skromnou autoritu, ryzost a čistotu, věrnost  

a duchovní kázeň.“  

Pravzorem – JÁHNA je svatý mučedník Štěpán. Když se – 

APOŠTOLOVÉ cítili přetíženi množstvím charitativních úkolů ve 

službě prvotní církvi v Jeruzalémě, vyvolili sedm mužů „pro službu 

u stolu“ a tyto muže pak vysvětili. Štěpán plný milosti  

a síly, statečně svědčil o nové víře a věrně sloužil chudým ve 

společenství. Později se jáhenská služba stala na dlouhá staletí 

pouze nižším stupněm na cestě ke kněžskému svěcení. Dnes jsou 

opět do této služby voláni jak Ti, kteří žijí v celibátu, tak  

i ženatí mužové. Takto chápaná jáhenská služba nanovo zdůrazňuje 

služebný charakter církve. Zároveň poskytuje – KNĚŽÍM pomoc v 

duchu prvotní církve tím, že jáhen přijímá především pastorační a 

sociální úkoly církve. Také jáhenské svěcení vtiskuje celoživotní 

nezrušitelnou pečeť.   


