
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Text 55. kapitoly Izajáše čteme v liturgii často. Jde o vrchol 

„Deutero-izajáše“, textu z 6. stol. př. Kr., který zaznívá uprostřed 

Babylonského zajetí. Bůh svůj lid povzbuzuje, aby neztrácel naději. 

Vždyť jeho pohled na svět převyšuje ten náš!  

                                                                                   (Pramen: vira.cz) 

     Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je 

blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své 

smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje,  

k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky 

myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému – praví 

Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé 

chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.   

                                                                                    (Iz 55,6 – 9) 

Evangelium  

   Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království 

je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na 

svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den  

a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak 

stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici a dám vám, 

co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne 

vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel 

jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně stojíte?‘ 

Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou 

vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej 

dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ Přišli ti, 

kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli 

první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, 

ale reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou 

hodinu,  

a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On 

však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi 

se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však 

 i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, 

co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními 

a první posledními.“      (Mt 18,21-35) 

   Když budeme číst celý text Mt 19,16 – 20,34, pak nám vysvitne, že 

nejde o problematiku výkonu dělníků, ale o skutečnosti trefně 

popsané příslovím: Co je doma, to se počítá. Vše začalo setkáním 

Ježíše a bohatého mládence. Ten se svého majetku nedokázal zříci. 

Bohatství bylo pro něj jistotou, která mu dala ve volném čase 

možnost pěstovat sport nebo třeba víru. Nešlo  

o odevzdání svého života Bohu, ale neriskantní krůčky postavené na 

splnění předpisů. Učedníci se za Kristem vydali, věnují mu všechno, 

ale jsou velice omezení ve svých schopnostech i možnostech. Možná 

nemají ani tolik kvalit jako onen bohatý muž. Mají šanci? Ve verši 

20,15 se výslovně říká, že Pán je dobrý. Podstata problému je v 

odvaze vsadit vše na Pána, zbytek Bůh zařídí sám!         (Pramen: 

vira.cz)  

Modlitba 

Dík za to, co čas před nás staví. 

Dík za úspěch i za selhání. 

Díky za naše pevné zdraví, díky za všechna setkání. 

Dík za děti i za manžela, dík za domova zázemí. 

Díky za stín, co zmizel z čela, díky za chvíle mlčení. 

Dík za radu a pochopení, dík za stisk ruky v kostele. 

Díky za příslib vykoupení, díky za křížek na čele. 

Dík za chvíle odpočinku, dík za to, že se umím smát. 

Díky ti vzdávám za maminku, díky ti  šeptám a jdu spát. 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 

 Bez občasného zamyšlení a usebrání člověk snadno ztrácí 

nadhled a smysl pro to podstatné. 

 

 Nad svým strachem zvítězíme důvěrou v Toho, který nás jistí, 

a ne tím, že s ním budeme sami bojovat. 

 

 Odvaze a vytrvalosti se nelze naučit jinak než překonáváním 

životních úskalí.    

 
 

 
 

 
 

             
            TÝDENÍK 

římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

farnostlovosice.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zpovědní den před poutí – 26.9. od 17.00. Přijede druhý kněz. 

* Modlitební skupina Út od 16.30 

 

 

INTENCE MŠÍ SV. 

 

Ne 24.9. 2017  v 9.00 za † rodiče a prarodiče 

                             Sulejovice v 10.30 na dobrý úmysl 

Út 26.9. 2017 za † P. Jeronýma Václava Uhlíře, O.Praem. 

St 27.9. 2017 za † Marii Prokopovičovou 

Čt 28.9. 2017 v 10.30 Slavnost sv. Václava – za farníky  

a účastníky poutní mše svaté 

Ne 1.10. 2017 v 9.00  

                    Sulejovice v 10.30   

 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30       

St – v 17.30       

Čt –  v 7.30  28.9. v 10.30 

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. 31. (2017) 

24.9. 2017 
 

25. neděle v mezidobí 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

PAMÁTKY V TÝDNU 
25. září – připomínka sv. Kleofáše, 

 

SMUTEK ZMĚNĚNÝ V RADOST 

   Památka nás zavádí do velikonoční doby, k událostem naší spásy a 

je podnětem k zamyšlení nad naším životem z víry. 

Lukáš ve 24. kap. evangelia poukazuje na zármutek a pocity 

zklamání dvou Ježíšových učedníků, kteří se třetí den po Ježíšově 

ukřižování vydali z Jeruzaléma do asi 11 km vzdálené obce Emauzy. 

   Jedním z nich byl Kleofáš a oba patřili mezi jinde zmiňovaných 72 

učedníků Ježíšových. Cestou se zármutkem rozebírali poslední 

události a tu se k nim Ježíš, aniž se nechal poznat, připojil jako 

poutník jdoucí stejným směrem a položil jim otázku: "O čem to spolu 

rozmlouváte?" 

   Kleofáš odpověděl: "Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje  

v Jeruzalémě a neví, co se tam v tyto dny stalo?" 

   Ježíš je tedy vyzval, aby mu to vypověděli. - Oni podali stručnou 

informaci o mocném proroku, kterého přední muži odsoudili a 

ukřižovali. Pak připojili, že sice ženy přišly od hrobu se zprávou, že 

měly vidění andělů, kteří říkali, že žije a to potvrdili  

i někteří z jejich lidí. 

   Ježíš jim nevytýká, že neuvěřili, že se sami nesnažili přesvědčit, že 

neudělali něco pro poznání pravdy, ale konstatuje jejich nechápavost 

a váhavost věřit prorokům ve chvíli, kdy se jejich slova naplnila. 

Teoreticky mohli poznat souvislosti, ale prakticky byli neschopní. 

Ježíš jim proto v rozhovoru při cestě ukázal, že proroci toto utrpení 

Mesiáše předpověděli a vykládal jim mnoho míst v Písmu, která se 

na něj vztahovala. 

   Učedníci žasli, ale stále jim to vše dostatečně nedocházelo  

a pozvali Pána s odůvodněním, že se připozdilo, do svého domu a ke 

svému stolu. Tam Ježíš jako učitel zákona začal zahajovat jídlo 

modlitbou, s rozlomením chleba, jak to s učedníky dělával. Těm se 

"otevřely oči", neboť Ježíš způsobil, že ho poznaly, ale v tu chvíli jim 

zmizel. - Oni pak s nadšením okamžitě vyrazili zpět do Jeruzaléma, 

protože ty úžasné zážitky si nemohli nechat pro sebe. 

   Kleofáš je ztělesněním smutku lidí, kterým připadá, že Mesiáš je 

mrtev, že jeho slovo do života ve světě už nepatří. Zároveň je zde 

povzbuzením a zprávou, že i když ve svých trápeních Ježíšovu 

přítomnost nevnímáme, můžeme ho nalézt po svém boku. Stačí, 

začneme-li s ním hovořit o svém trápení a i nám začne po chvíli 

"hořet srdce" sycené jeho láskou, jako Kleofášovi. (viz Lk 24,32). 

Tento hlasatel radostné zvěsti byl od židů zavražděn v Emauzích, v 

domě, kde se mu "otevřely oči". 

   Jeho dům, podle svědectví sv. Jeronýma, byl ve IV. století 

přeměněn v kostel. Dnes toto místo v Emauzích označují jen zbytky 

zdiva. 

26. září – nez. pam. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září – pam. sv. Vincence z Paula, kněze 

28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona 

českého národa 

29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

30. září – pam. sv. Jeronýma, kněze a učitele církve  

1. října – 26. neděle v mezidobí,  pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 

 

Dělal jsem asistovanou reprodukci 

 

   Zkratka IVF znamená „in vitro fertilizace“ neboli „oplodnění ve 

zkumavce“. Polský gynekolog Jacek Szulc pracoval sedm let  

v jedné z největších IVF klinik v Polsku. Byl přesvědčený, že dělá 

správnou věc. Je pravda, že IVF přináší lékařům výborné finanční 

ohodnocení?  

   Po skončení univerzity byla má první výplata 440 zlotých! Měl 

jsem ženu a dítě. Po deseti letech doktorské praxe jsem dostával 

čistého 1100 zlotých. Nikdo mi nevěřil. Doháněl jsem to službami. 

Po jednom roce na IVF klinice jsem překročil několikanásobně 

průměrnou mzdu. Skočil jsem na jinou životní úroveň. Kromě toho 

za mnou chodili nešťastní lidé a já jsem pro ně měl recept: umělé 

oplodnění.  

   Určitě jste byl přesvědčený, že děláte správnou věc? Samozřejmě! 

Když jsem končil lékařskou fakultu, věděl jsem, že se budu zabývat 

neplodností. Na škole je jen jedno schéma: řešením neplodnosti je 

umělé oplodnění. O tom je přesvědčený každý student po šesti letech 

studií. Takže když mi zavolal ředitel jedné z největších IVF klinik s 

otázkou, jestli bych chtěl u něho pracovat, neváhal jsem. O tom jsem 

přece snil, o „léčbě“ neplodnosti! Chodil jste do kostela? S celou 

rodinou. A nevadil vám postoj katolické církve k umělému 

oplodnění? Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že je možné, že 

Církev nedrží krok s medicínou, drží se středověkých zásad, že to 

určitě někdy pochopí. Přece efektem mé práce je život a štěstí rodičů. 

Takže kde je problém? Ale po této proceduře je také mnoho 

nešťastných lidí, že? To je pravda, kromě toho je možné s údaji  

o efektivnosti velmi dobře manipulovat. Můžeme poukázat na 

statistiky podle počtu transferů nebo podle oplodněných vajíček. V 

takovém případě můžeme tvrdit, že dosahujeme 40–50 % úspěchu. 

Ale pokud to budeme brát podle porodů, můžeme se přesvědčit, jak 

je tento program slabý. V roce 2014 podle oficiálních údajů 

ministerstva zdravotnictví bylo 8685 párů kvalifikováno do 

procedury IVF. Každý pár měl 6 oplodněných zárodků – takové byly 

podmínky programu. Máme tedy asi 52 000 zárodků, i když jich 

mohlo být více. Z toho vzniklo 2599 těhotenství (uváděné statistické 

údaje jsou z Polska – pozn. red.). 

 Co se stalo s těmi 50 tisíci? Vyhodili je? No právě – co se s nimi 

stalo? Podívejme se ale na závěrečný efekt těchto údajů: narodilo se 

pouze 214 dětí. To znamená, že 2385 žen potratilo  

a 50 000 dětí zemřelo v předešlých etapách? Ano. A to jsou pouze 

oficiální informace za půl roku. Neoficiální údaje jsou mnohem víc 

šokující. Mám také data z newyorského trhu, kdy firma vyrábějící 

léky potřebné k programu IVF si vydělala za čtvrt roku 11 miliard 

dolarů. To jsou pouze léky ke stimulaci ovulace.  

Existují také firmy, které mají precizní plán: nejprve prodávají 

mladým dívkám antikoncepci, tzn. něco, co ničí jejich plodnost, a 

potom léky na stimulaci ovulace. Vědí, že na těch samých dívkách 

budou po 35. roce jejich věku vydělávat na IVF klinikách. Jako 

gynekolog tedy potvrzujete, že antikoncepce ničí plodnost? Mohu 

potvrdit, že 90 % žen přicházejících do mé lékařské praxe s 

problémem neplodnosti má kratší nebo delší epizodu užívání 

hormonální antikoncepce. Mlčí se o tom, stejně jako o komplikacích 

spojených s umělým oplodněním a o zdravotních následcích, které 

mají takto počaté děti i jejich matky.  

Jak zareagoval šéf, když jste dal najevo, že už nechcete provádět 

IVF? Byl přesvědčený, že mi někdo nabídl lepší plat. Ale řekl jsem 

mu na rovinu: „Mám morální dilema, nemůžu zůstat v neshodě s tím, 

co mi říká Bůh. A Bůh mi říká: ‚Nezabiješ!‘ “Kdy jste to pochopil? 

Když u mé sestřenice našli rakovinu žaludku. Dívka plná života s 

nečekanou diagnózou: tři měsíce života. Moje žena zmobilizovala 

celou rodinu k modlitbě. Jeli jsme na duchovní obnovu do Slupska v 

lednu 2012. A tam jsem se poprvé  setkal s Ježíšem. 

Zdroj: časopis Milujte se!. č.42., str. 38-40. 

 

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

květinové dary, výzdobu a za úklid našeho kostela.   

 

Sbírka z 17.9. vynesla 2.263,- Kč. Děkujeme. 

Sbírka z 24. září bude věnována na Charitu. 

 

Přeji všem požehnané dny. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

258. Proč církev vyžaduje od biskupů a kněží život v celibátu?  
 

Ježíš žil v celibátu a chtěl tím vyjádřit svou nerozdělenou lásku k 

Bohu Otci. Následovat Ježíšův životní způsob a „pro nebeské 

království“ (Mt 19,12) žít ve – ZDRŽENLIVOSTI bez manželství 

je už od Ježíšových dob znamením lásky, nerozdělené 

odevzdanosti Pánu a naprosté ochoty sloužit. Římskokatolická 

církev vyžaduje tento životní způsob od svých – BISKUPŮ i – 

KNĚŽÍ, východní katolické církve pouze od svých biskupů.  

Celibát, jak říká papež Benedikt XVI., neznamená „zůstat prázdný 

v lásce; jeho podstata spočívá v tom, že se člověk dává uchvátit 

vášnivou láskou k Bohu“. - KNĚZ, který žije  

v celibátu, je plodný právě tím, že ztělesňuje Boží a Ježíšovo 

otcovství. A papež pokračuje: „Ježíš Kristus potřebuje kněze zralé 

a mužné, schopné skutečného duchovního otcovství“.  


