
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 

   Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. 

Autor se snaží poučit, ale i přivést přemýšlivého čtenáře  

k logickým závěrům. I když je v některých bodech úvaha  

o pravidlech života zjednodušující, najdeme zde důležité důrazy. Nás 

text dovedl k místu, kde se mluví o odpuštění.  (Pramen: vira.cz) 

   Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová  

v srdci. Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová  

v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou 

odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, 

ale od Pána hledá uzdravení? S člověkem sobě rovným nemá 

slitování, ale za své hříchy prosí? Živí pomstu, ač je sám jen člověk; 

kdo se smiluje nad jeho hříchy? Vzpomeň na konec a přestaň 

nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej přikázání! Vzpomeň na 

přikázání a přestaň nevražit na bližního, vzpomeň na smlouvu s 
Nejvyšším a odpusť vinu!  (Sir 27,33 – 28,9) 

EVANGELIUM 

Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči, věnované životu ve 

společenství (církve). Číslovka sedm je narážkou na Boží 

milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). Ježíšova odpověď 77krát, 

lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 490krát. Hřivna je 9000 

denárů a denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 

miliard. 

   Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit 

svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš 

mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba 

sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl 

provést vyúčtování se svými služebníky. A když  

s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl 

deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal 

prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu 

ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou 

strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem 

smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník 

vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl 

dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ 

Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, 

a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, 

dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se 

stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. 

Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý dluh jsem 

ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad 

svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se 

rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak 

bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru 

ze srdce neodpustíte.“      (Mt 18,21-35) 

   Každý, kdo žije v manželství, ví, že bez odpuštění nelze úzké 

spojení s partnerem zvládnout. Pojem spravedlnosti se chápe jako 

nezbytnost dát každému to, co mu náleží, a to jak  

v pozitivním smyslu (máme právo na…), tak v negativním významu 

(oko za oko, zub za zub). Znamená odpuštění změnu těchto pravidel? 

Každý soudný člověk ví, že přes veškerou snahu nedokážeme vždy 

zachovat přesnou spravedlnost. Pak musí nastoupit odpuštění. 

Výborným příkladem je rodina. Špatně fungující manželský pár buď 

vyžaduje striktní spravedlnost a z domova vytvoří peklo, anebo 

přestanou jeden vůči druhému investovat své síly a jejich společný 

život zmrzne. Je tedy zřejmé, že pravidla života ve společenství 

předpokládají usilování o pozitivní spravedlnost a k ní přikládají 

nezměrnou míru odpuštění. A pak lze mluvit o životě ve vzájemné 

lásce.     (Pramen: vira.cz)  

MODLITBA 

Dej Pane, nad námi zazářit své tváři 

ke spáse a v pokoji, 

aby tvá silná ruka nás bránila a tvé mocné rámě  

nás uchránilo hříchu. 

Zachraň nás před těmi, 

kteří nás bezdůvodně nenávidí. 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Tím, že někoho urazím, způsobím bolest i sám sobě. 

 

 Je to paradoxní: neformuje nás to, co na nás z okolí dopadá, ale 

to, co z nás vychází. 

 

 Míra svobody by měla být úměrná míře odpovědnosti. 

 

 
 

 
 

 
 

             
            TÝDENÍK 
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  

sv. Václava v Lovosicích 
Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

farnostlovosice.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Modlitební skupina Út od 16.30 

 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

Ne 17.9. 2017 v 9.00 na poděkování Pánu Bohu s prosbou o 

požehnání pro celou rodinu 

                                Sulejovice v 10.30   

Út 19.9. 2017 za novonarozeného Serafima a za světlo Ducha 

Svatého a pomoc Matky Boží pro jeho rodiče 

St 20.9. 2017 za † Františka Juřicu a jeho † rodinu 

 

Čt 21.9. 2017 za Ludmilu Pomykalovou a její rodinu 

Ne 24.9. 2017  v 9.00 za † rodiče a prarodiče 

                                                                 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  

LUKAVEC 19.9.2017 v 15.00 

 

VÁCLAV č. 30. (2017) 

17.9.2017 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

PAMÁTKY V TÝDNU 
19. září – nez. pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla 

Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 

 

   První zmínky o křesťanství se dostaly do Koreje kolem roku 1620. 

V izolované zemi však bylo Kristovo učení brzy přidušeno. Na 

opravdovém počátečním rozkvětu církve v této oblasti o více jak sto 

let později mají zásluhu laici, kteří uvěřili Kristu, přijali jeho sv. 

Ducha a ve spolupráci s ním přinesli velký užitek. Svědectví, které 

vydávali, nakonec stvrdili svou krví. 

   Psal se rok 1784, když jeden ze členů korejské delegace, pan Yi 

Song - Hun, přijal v Pekingu od francouzského misionáře P. Jana 

Josefa de Grammont sv. křest i nové jméno Petr. Nejenže jeho 

skupina přinesla do Koreje Písmo svaté, ale Petr, zvláště mezi 

inteligencí, velmi úspěšně rozšiřoval víru v Krista. 

   O sedm let později početně významná skupina křesťanů začala 

vládě vadit. V roce 1794 přišel do Koreje čínský kněz Jakub Cho a 

po sedm let v zemi horlivě působil. Pak byl zajat a odsouzen asi se 

třemi sty křesťanů. Vláda vyslovila obavy, že šíření cizí kultury a 

civilizace by mohlo vést k ohrožení suverenity a možná i k její ztrátě. 

S krvavým útlakem místní církev nabývala na síle a do Říma poslala 

petici se žádostí o kněze i o biskupa. Papež Pius VII., který byl v té 

době Napoleonovým vězněm, nemohl vyhovět. Teprve po zvolení 

papeže Řehoře XVI. byl v r. 1831 do Koreje jmenován apoštolský 

vikář z Francie, který ale cestou zemřel. Než se do země dostal nový 

biskup, uplynuly asi dva roky. S tímto nově jmenovaným biskupem 

Vavřincem Imbertem připluli dva francouzští kněží: Petr Maubant, 

Jakub Chastan, k nimž se přidal Číňan P. Patrik Ryu. V roce 1839 

francouzští duchovní byli jako organizátoři církve dopadeni a 21. 9. 

umučeni. Na jejich místo nastoupili: biskup Ferréol, misionář 

Antonín Daveluy a první domorodý kněz Ondřej Kim Tae-gŏn. 

   Ondřej Kim Tae-gŏn jako první korejský kněz je zařazen do čela (s 

místním laikem Pavlem) dnešní památky mučedníků. 

   Jejich krev se stala semenem nových křesťanů. Podobně jako jinde 

i zde počátek šíření křesťanství byl spojený s velkým 

pronásledováním, které bylo podporováno zákonem z r. 1802, jenž 

šíření křesťanské víry zakazoval pod trestem smrti. Z těch, kteří měli 

v Koreji za samozřejmé, že je třeba poslouchat více Boha než mocné 

tohoto světa, papež Jan Pavel II. 6. 5. 1984 prohlásil 103 za svaté při 

pastorační návštěvě této země. Jednalo se o první svatořečení od r. 

1369 uskutečněné mimo Řím. 

 

19. září – nez. pam. sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září – svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály 

21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

23. září – pam. sv. Pia z Pietrelciny, kněze  

24. září – 25. neděle v mezidobí 
 

Matýsek je zamrazený 
 

   Já chodím do Jihlavy na darovaná embryjka. Je tam rozdíl hlavně v 

penězích. Čerstvá mi nabízeli za 120 tisíc a za zamrazená platím 

6800. Je to veliký rozdíl. Na čerstvá bych už neměla. Mám v tom 

skoro 300 tisíc, a tak to zkouším aspoň takhle.“ 

   „Taky jsem se ptala na ceny a byl to děs – od 70 000 Kč do 120 

000 Kč, i tak jsme už investovali do IVF hotový majetek za ty roky a 

nic, a už jsme dost sedření a psychicky vyřízení, ale vždycky jsme šli 

do vlastních embryí, tak chci zkusit ty darované, protože je nám to 

jedno...“ 

   „Zmrazená embryjka nám taky zůstala a musím říct, že jsem ráda, 

že jsem se nemusela rozhodovat, co s nimi dále. Máme  

4 děti a dalších 12 zmrzlíků už bohužel nebudeme moci využít, ale v 

zemi, kde jsme je nechali, eskymáčky darovat nelze, tudíž odpadá i 

to nesnadné rozhodování, naštěstí.“ 

 

   Člověka doslova mrazí, když čte tyto střípky životních zkušeností v 

diskusích např. na www.modrykonik.cz.  

Mnozí se nechali vtáhnout do krutého soukolí umělého oplodnění z 

neznalosti. Neuvědomili si, že kromě peněz budou platit životy svých 

dětí, a to i když je nazývají roztomilými zdrobnělinami. 

Neuvědomují si, že na nich i na jejich dětech je vlastně prováděn 

gigantický experiment, jehož vyhodnocení posoudíme až za několik 

generací. Dobrá a bezpečná řešení jsou přitom na dosah, a proto jsme 

připravili tuto tematickou sérii článků, které vznikly ve spolupráci s 

Hnutím Pro život ČR.  

   Buďte posly dobrých zpráv. Určitě ve svém okolí znáte někoho, 

komu by tyto informace mohly pomoci.  Radim Ucháč  

Zdroj: časopis Milujte se!. č.42., str. 37. 

Důležité kontakty 

 

Čekáte-li nečekaně dítě volejte 800 108 000. 
 

hnutiprozivot.cz  informační stránky Hnutí Pro život ČR 
 

linkapomoci.cz  celorepubliková poradna pro ženy  

v tísni 
 

nesoudimepomahame.cz projekt pomoci ženám  

nuceným k potratům 
 

modlitbyzanejmensi.cz  modlitby za obnovu kultury života 

POZVÁNÍ 

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 kostela.   

 

Sbírka z 10.9. vynesla 2.312,- Kč. Děkujeme. 

Sbírka z 24. září bude věnována na Charitu. 

 

Přeji všem požehnané dny. 

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

257. Nesnižuje se důstojnost ženy tím, že svátost kněžství 

mohou přijmout pouze muži?  

   Vyhrazení svátosti kněžství pouze mužům v žádném případě 

neznamená pohrdání ženami. Před Bohem mají muži i ženy stejnou 

důstojnost, pouze jejich – CHARISMATA a úkoly jsou rozdílné. 

Církev následuje Ježíšovo rozhodnutí při ustanovení svátosti 

kněžství ve večeřadle povolat výhradně muže. Papež Jan Pavel II. 

prohlásil roku 1994, že „církev nemá žádnou pravomoc udělovat 

ženám svátost kněžství a že se všichni věřící mají s konečnou 

platností držet tohoto rozhodnutí“.  

   Snad žádný antický muž neuznával důstojnost ženy tak 

provokujícím způsobem jako Ježíš. Věnoval ženám své přátelství a 

bral je pod ochranu. Ženy byly v jeho družině  

a Ježíš si velice vážil jejich víry. Vždyť první svědkyní jeho 

zmrtvýchvstání byla právě žena. Proto je Marie Magdalská 

nazývána „apoštolkou – APOŠTOLŮ“. Přesto bylo svátostné 

kněžství a pastýřský úřad svěřen pouze mužům. V KNĚZI – muži 

má mít společenství věřících zástupce Ježíše Krista. Kněžství je 

zvláštní služba, která předpokládá mužsky – otcovskou roli.  

V žádném případě nejde o jakoukoliv podobu mužské nadřazenosti 

vůči ženám. Jak můžeme pozorovat na Marii, ženy hrají v církvi 

roli, která není o nic méně důležitá než úloha mužů, avšak liší se 

právě tím, že je ženská. Eva se stala matkou všech živých (Gn 

3,20). Ženy jako „matky všech živých“ mají zvláštní dary a 

schopnosti. Bez jejich způsobu učení, hlásání, lásky, - 

SPIRITUALITY a pastorace by církev byla „chromá na polovinu 

těla“. Všude tam, kde muži vykonávají svou kněžskou službu jen 

jako nástroj moci a kde nedovolují ženám rozvinout jejich 

specifická – CHARISMATA, tam se prohřešují proti lásce  

a proti Ježíšovu svatému Duchu.  


