
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 

   Prorok Ezechiel vystupuje v Babylonském zajetí (597–539 př. Kr.). 

Naše stať patří do textu, který mluví o obrácení lidu. Bůh po námi 

čteném textu pokračuje a říká známý verš: „Nechci, aby bezbožník 

zemřel, ale aby se obrátil a žil…“ (Ez 33,11).     

     (Pramen: vira.cz) 

   Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě 

strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň 

je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: ‚Zemřeš!‘  

a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře 

on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé 

ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho 

chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji 

nepravost, ty však sám sebe zachráníš.“   (Ez 33,7-9) 

EVANGELIUM 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a 

pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi 

získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 

‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je 

však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani 

církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: 

Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co 

rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže 

se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, 

dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“       

     (Mt 18,15-20) 

 

   V lidském životě je řada okamžiků, kdy nás lidé okolo rozčilují 

svým přístupem, slovy, drobnostmi. Občas se však stane událost, 

která zásadně otřese základy vztahu. A teprve v takové chvíli se 

ukáže, jak důležité je odpuštění. Kajícník potřebuje zažít odpuštění 

jako proces, jehož vrcholem je samotné odpuštění jako milosrdné 

přijetí kajícníka poškozeným. Odpuštění je uzdravením vztahu. Proto 

se teprve ve vážných momentech objeví jako nesmírně cenný dar 

Boží lásky svátost smíření. Ale nejde o jedinou cestu k odpuštění. 

Každé společenství, rodinou počínaje, může žít, jen když je přítomné 

odpuštění. Ježíš apoštoly učí nejen milovat bližního, ale také 

odpouštět. Protože nedokážeme vytvořit život bez zranění druhých. 

Ale dokážeme si vzájemně odpouštět, a tak si nepřetržitě projevovat 

lásku. Odpuštění se tak posouvá do zcela nové roviny. Je výrazem či 

dokonce vrcholem lásky.      (Pramen: vira.cz)  

Modlitba 

Pane, zůstaň mým útočištěm, 

až přijdou rozhodující chvíle. 

Uč mne už dnes Ti sloužit, žít s tebou a také Tě poslouchat. 

Laskavý Bože, chci Ti zůstat věrný bez ohledu na to, 

v jak složité a obtížné situaci se ocitnu. 

Stůj při mně, sám to nedokážu. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Většinu našich chyb poznáme až tehdy, když je objevíme  

u jiných. 

 

 Existuje i taková skromnost, která je jenom pláštíkem pýchy. 

 

 Lichocení je sladká omáčka, že se po ní každý olízne. 
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* Modlitební skupina Út od 16.30 

* Křesťanské rozhovory – středa 13.9. od 18.30 

 

 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

Ne 10.9. 2017  v 9.00 za farníky 

                                    Sulejovice v 10.30 za † Libuši Nitlovou 

Út 12.9. 2017 za Marii Zemánkovou 

St 13.9. 2017 za † maminky z obojí strany 

Pá 15.9. 2017 za Ludmily 

So 16.9. 2017 ve Velemíně za † Ludmilu Juřicovou a její  

† rodinu 

Ne 17.9. 2017 v 9.00 

                  Sulejovice v 10.30   

 

 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30       

St – v 17.30       

Čt –  v 7.30   

Pá – v 16.30      

Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30   

MILEŠOV Pá – v 9.00  (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00  

 

VÁCLAV č. 29. (2017) 

10.9.2017 
 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

PAMÁTKY V TÝDNU 
10. září – nez. pam. bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

 

"ODSOUZENI PRO JMÉNO JEŽÍŠOVO K SMRTI" 

   Narodil se v roce 1564 s určitou pravděpodobností v Praze. Jeho 

otcem byl italský hrabě Oktavián, který přišel z italského Janova do 

Prahy a oženil se s českou šlechtičnou. Někdy poté se přestěhovali 

do Madridu, kde vyrůstal Rudolf II. a Karlův otec Oktavián prý patřil 

mezi jeho učitele. V souvislosti s otcovým zaměstnáním u dvora 

převážnou část dětství strávil Karel ve Španělsku. 

   V roce 1572 si ho vzal k sobě do péče jeho strýc, který byl 

biskupem v jihoitalské Nole. Zde Karel studoval u jezuitů a v jejich 

řádu 23. 12. 1584 začal noviciát. Dalším místem přípravy na 

povolání byla Neapol, v níž studoval filosofii a 25. 12. 1586 složil tři 

řeholní sliby. Již od první zprávy o mučednické smrti Rudolfa 

Acquavivy a jeho druhů v Salsettské oblasti Indie, Karel toužil po 

misiích ve východní Asii a zemřít pro Krista považoval za veliké 

štěstí. Pro celou rozsáhlou východní oblast se užívalo slova Indická. 

Jako řádový kněz odjel do misií v Japonsku, kde po 20tiletém 

působení a utrpení skonal v plamenech na Svatém vršku u Nagasaki. 

Psal se rok 1622. 

   S ním bylo dvěma způsoby popraveno dalších 51 mučedníků. 

Martyrologium staví do jejich čela Šebestiána Kimuru a Františka 

Moralese. Mezi 22 mučedníky pozvolna usmrcenými žárem  

z ohně bylo z řeholníků 9 jezuitů, 7 dominikánů a 3 františkáni. 

Ostatní byli jejich pomocníky. Mezi dalšími 30 popravenými 

křesťany z Nagasaki byly celé rodiny s dětmi od tří do dvanácti let. 

Papež Pius IX. všech 52 vzpomínaných mučedníků blahořečil 7. 7. 

1867 společně mezi 205 japonskými mučedníky. 

 

12. září – nez. pam. Jména Panny Marie 

13. září – pam. sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

14. září – svátek Povýšení svatého kříže 

15. září – pam. Pany Marie Bolestné 

16. září – pam. sv. Ludmily, mučednice  

17. září – 24. neděle v mezidobí 

 

Byznys s umělým oplodněním v České republice 

   V dubnu 2017 přinesl jeden z nejvýznamnějších českých 

internetových ekonomických portálů Euro.cz zprávu, že Andrej 

Babiš a Jozef Janov chtějí koupit ještě několik klinik reprodukční 

medicíny a pak je pod hlavičkou FutureLife uvést na pražskou burzu. 

Při této příležitosti se portál Euro.cz věnoval v článku nazvaném 

„Když dítě, tak od Babiše. Byznys s umělým oplodněním v Česku 

kvete“ podrobnějšímu představení podnikání s umělým oplodněním 

v naší zemi. Euro.cz uvádí, že „jeden cyklus umělého oplodnění 

(který ovšem ještě nezaručuje, že žena otěhotní) stojí zhruba 80 tisíc 

korun. Ovšem tato cena je východní. Na západ od Česka se za 

umělého potomka dá dvakrát čí třikrát tolik. Ve Velké Británii 

například je to přes 200 tisíc korun. Proto i do Česka přijíždí na IFV 

stále větší počet cizinek.“ Euro.cz dodává, že příležitosti naskočit do 

dobrého rozjetého odvětví využil i Andrej Babiš, který ve fondu 

Hartenberg Holding (vlastní ho společně s investorem Jozefem 

Janovem) pod hlavičkou FutureLife soustředil převážně kliniky 

reprodukční medicíny. FutureLife sdružuje centra Reprofit 

International, Gennet a Iscare, jež patří do pětice největších, a kromě 

nich ještě zahraniční kliniky na Slovensku, v Irsku a Londýně – 

v Česku Babiš ovládá téměř čtyřicet procent trhu IVF.  

   Cílem Babiše a Janova je vytvořit celoevropskou síť reprodukčních 

center, která může posílat klienty ze západní Evropy do Česka a na 

Slovensko. Euro.cz cituje Jozefa Janova, Babišova společníka, který 

fond Hartenberg Holding řídí: „Musíte mít podchycený celý proces, 

od prvotních vyšetření například v Anglii přes oplodnění v Česku až 

po následnou péči zase v Anglii.“ Euro.cz upozorňuje i na konflikt 

zájmů, když Ano spolurozhoduje o legislativě, která by zvýhodnila 

byznys Andreje Babiše. A dodává: „Dvaačtyřicet tuzemských klinik 

umělého oplodnění, jimiž ročně ,protečou´ tři až čtyři miliardy 

korun, se tedy mohou těšit kvůli lídrovi trhu na dobré časy.“ 

   Více také k tomu to článku ze zdroje, který využila redakce 

časopisu Milujte se!: www.euro.cz/byznys/kdyz-dite-tak-od-babise-

byznys-s-umelym-oplodnenim-v-cesku-kvete-1342897 

Zdroj: časopis Milujte se! rok 2017, 42. Číslo 

   Přidám ještě pár slov od kněze Jiřího Kordy: 

„Velkou kuráž dnes vyžaduje i politicky nekorektní kritika byznysu s 

umělým oplodněním. Čtete dobře, byznysu.(…) Kuráž je třeba  

i díky odporu ze strany samotnych věřících. Je proto třeba trpělivého 

a současně citlivého vysvětlování, vždyť nenaplněná touha po 

miminku je velkým křížem mnoha párů. ” P. Korda vyzíval k 

modlitbě „za majitele i zaměstnance reprodukčních center, za jejich 

prozření a obrácení. Modleme se i za rozšíření informací o mravně 

správných postupech léčby neplodnosti, aby se o možnosti skutečné 

pomoci dověděly pary, které ji potřebují.” 

O tom za týden. 

POZVÁNÍ 
 

V  sobotu 16. září  se koná diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě 

do Jablonného v Podještědí. Mše svatá začíná v 11.00 hod. 

 

 
 

V Doksanech v kostele Narození Panny Marie v sobotu od 15.00 

hod. pořádá Česká filharmonie benefiční koncert  pro klášter sester 

premonstrátek.  

 

Tuto sobotu 16. září  zveme také do kostela sv. Ludmily 

v Litoměřicích  na poutní mši sv. od 18.00 hod. 

 

V pátek 22. září 2017 oslavíme v litoměřické katedrále 100. 

výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. V 10.00 hod. přivítáme 

milostnou sochu Panny Marie Fatimské, v 10.30 hod. začne 

pontifikální mše svatá.  Od 12.00 hod. možnost individuální 

modlitby, od 14 hod. modlitba sv. růžence, svěření diecéze  

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a další program. 

 

Náboženství není pouze kreslení... 

 

...to pěstování v dětech vztahu k Ježíši Kristu. 

   Římskokatolická farnost Lovosice zve všechny dětí  

a mládež. Na faře probíhá vyučování náboženství  

a také připravování ke křtu. Rozvrh výuky - podle dohody. Prosím 

rodiče, aby přihlašovali své děti do náboženství.  

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

květinové dary, výzdobu a za úklid našeho a milešovského kostela.  

Sbírka z 3.9. vynesla 2. 250,- Kč. Děkujeme. 

 

Přeji všem požehnané dny. 

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

256. Kdo může přijmout svátosti svěcení?  

   Na - JÁHNA, - KNĚZE, či - BISKUPA může být platně 

vysvěcen muž, který přijal katolickou víru, byl v ní pokřtěn a který 

je pro tento úřad povolán církví.  

 


