
 Komentář k prvnímu čtení 

   Kniha Přísloví vznikla jako soubor jednotlivých krátkých výroků  

z nejrůznějších oblastí lidského života. Ale najdeme zde  

i ucelenější části: Devátá kapitola je podobenství o moudrosti  

a hlouposti, které jsou symbolizovány dvěma ženami. Obě něco 

předkládají, ale jejich nabídka nese odlišné ovoce.  

                                                                                   (Pramen: vira.cz) 

   Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila 

dobytek, smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své 

služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem 

přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm 

jezte, víno, mnou nalité, pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po 

cestě poznání choďte!   (Př 9,1-6) 

 

Dnešní evangelium     

  Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil  

z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, 

který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi 

sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje 

tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete 

jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím  

v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je 

skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně 

a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, 

kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil  

z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, 

bude žít navěky.“ (Jan 6,51-58) 

Zamyšlení 

   Jíst něčí tělo? To je děsivá představa. Jíst ovšem znamená, že 

díky pokrmu se my sami stáváme života schopnými. Možná by 

nám pomohlo srovnání s mateřským kojením, kdy se dítě sytí  

z těla matky. Bez její pomoci by nepřežilo. V eucharistii se 

setkáváme s Kristem, který se za nás zcela vydal – zemřel. To je 

obraz oběti, která byla obětována místo obětníka! Oběti podle 

Písma se účastnili ti, kdo jedli maso z ní připravené jako pokrm. 

Ježíš využil starozákonní představy, aby nabídl zcela nový 

způsob osobního setkání s darujícím se Bohem. On se vydává 

nám a my se sytíme jeho obětí. A tak máme život!(Pramen: vira.cz) 

 

Modlitba  

 

 

Svatý Cyrile a Metoději, 

orodujte za celou naši zemi, za mír a blaho 

a za novou otevřenost českých a moravských srdcí 

pravému Světlu, které jste nám přišli hlásat. 

 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Popletený křesťan dává Bohu to, co patří lidem, a lidem 

zase to, co patří Bohu. 

 Nic není tak vzdálené realitě jako Bůh, kterého se snažíme 

přiblížit ateistům. 

 Kdo se s Bohem nikdy nesetká? Pan Bohorovný! 
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                                     20. neděle v mezidobí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

 
 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

Ne 19.8. 2018 v 9.00 za † kamarádku Nađu 

                                                              Sulejovice v 10.30  se nekoná   

Ne 26.8. 2018 v 9.00  

                                                              Sulejovice v 10.30  

 

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     19.8. se nekoná 

DD MILEŠOV  Pá – v 9.00     
VELEMÍN          So – v 10.00     

 

VÁCLAV  Č. 22. (2018)    

                                                    19.8. 2018  
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NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

20. srpna – pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve  

21. srpna – pam. sv. Pia X., papeže 

22. srpna – pam. Panny Marie Královny  
 

23. srpna -  nez. pam. sv. Růženy z Limy, panny 
 

PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI 
 

   Narodila se 20.4. 1586 v Limě v Peru. Rodiče Kašpar a Marie 

měli 11 dětí a stále více se přibližovali k chudině, ač pocházeli ze 

španělské šlechty. Isabela de Flores y del Oliva, tak byla dnešní 

světice zapsána při sv. křtu. Už v útlém dětství byla pro půvab 

přejmenována na Rosu ( Růženu) a tím jménem byla i v 11ti 

letech biřmována. 

   Lima, hlavní město španělských kolonií, byla dobyvateli 

založena r. 1553, aby se stala sídlem španělského místokrále. 

Obyvatelé světadílu, objeveného Kryštofem Kolumbem, byli 

zraněni kořistnickým jednáním kolonizátorů, kteří tak ztížili přijetí 

křesťanství. Prvními hlasateli evangelia se tam stali benediktini  

a pak dominikáni. 

   Růst křesťanského života napojeného na Krista předpokládá  

i duchovní hloubku. Avšak odedávna obyvatelům tohoto území 

je vlastní vnější okázalost, zejména v náboženských projevech. 

Proto místní mystická světice, která vedla život velmi tvrdého 

skrytého pokání na smír za zločiny Španělů, má mimořádný 

význam. 

   Růžena prý toužila být vonnou růží pro Krista a proto se mu 

chtěla od dětství připodobnit přinášením utrpení obětovaného 

za hříšníky, zejména za své spoluobčany. Přijímala bolesti, které 

na ni dolehly a z lásky se odříkala některých věcí, postila se. Jak 

rostla v modlitbě, tak rostla i její touha po přinášení obětí  

a začala utrpení vyhledávat. Její asketické činy se nelíbily 

mamince ani zpovědníkovi. Pokud ten jí později zakázal 

bičování se řetízky, udělala si z nich kolem těla bolestivý opasek 

v láskyplné touze po sebeobětování a neustálém připomínání si 

Kristových bolestí. Lidem světa se sklonem k užívání si co možno 

nejlepšího, je chování asketických světců zcela nepochopitelné. 

Ale ti světci, "blázni pro Krista", spolu s ním zachraňovali lidstvo 

pro věčnost. 

   Růženčin den obsahoval 10 hodin práce, ne méně hodin 

soustředěné modlitby a jen dvě hodiny spánku. Aby bylo na 

potřeby sourozenců, pěstovala v zahradě květiny, se kterými už 

jako malá chodila na trh. Později do noci pracovala i jako 

švadlena. Když se začal o její přízeň ucházet bohatý mladík, se 

kterým by ji matka ráda vídala, poškodila si tvář kůrou  

a pepřem. 

   Milovala samotu a proto si vyprosila na matce dovolení 

postavit si poustevnu v odlehlém koutě zahrady. S budováním  

z prken a zastřešením z platanových listů jí pomáhal bratr. Jejím 

asketickým lůžkem bylo sedm polen spojených řemeny, mezi 

které nasypala střepy s kamínky. Na těle také nosívala žíněnou 

halenu s ostny dovnitř a na hlavu si dávala trnitý věnec. 

Nejčastějším předmětem jejího rozjímání byl Kristův kříž, k němuž 

často směřoval její pohled. 

   Ve 20ti letech se stala členkou třetího řádu sv. Dominika  

a usilovala o větší růst zbožnosti i lásky k bližním. Neustále si 

připomínala Boží tajemství. Chodila pečovat o nemocné, 

zubožené a odstrkované. Sama fyzicky zmučená prožila i velmi 

dlouhé období duševní vyprahlosti a sklíčenosti. 

 

 
 

   Z jejích modliteb je nejznámější vzdech: "Pane, rozmnož mé 

bolesti, ale zároveň i mou lásku!" Za připomenutí stojí i slova  

z jejího dopisu, v němž píše, že "Pán a Spasitel s nesrovnatelnou 

vznešeností řekl: Ať všichni vědí, že po soužení následuje milost; 

ať poznají, že bez břemene utrpení nelze dojít vrcholu milosti."  

A pak dodává, že cítila sílu, pod jejímž vlivem chtěla volat na 

všechny lidi v ulici: "Slyšte lidé, slyšte národy! Z Kristova pověření 

a jeho slovy vám připomínám: Musíme hromadit námahy na 

námahy, máme-li dosáhnout důvěrné účasti na Božím životě, 

slávy Božích dětí a dokonalého štěstí duše." 

   Jinde tato dobyvatelka Božích milostí volá: "Kéž by smrtelníci 

poznali, co znamená Boží milost, jak je krásná, vznešená  

a drahocenná, kolik v sobě ukrývá pokladů, radostí a slastí! - 

Místo štěstí ve světě, by všichni vyhledávali obtíže, nemoci  

a muka, aby dosáhli neocenitelného pokladu milosti. On je 

konečným ziskem a ovocem ochoty trpět. Nikdo by nenaříkal na 

kříž a námahy, které by naň dolehly, kdyby znal váhy, na kterých 

byly předem váženy." 

   Poslední tři roky Růžena prožila u manželů Gundislaviových. 

Nemocná tuberkulózou zemřela v 31 letech. Snad celé město 

Lima se zúčastnilo jejího pohřbu, po němž byla uložena v kostele 

sv. Dominika do kaple sv. Kateřiny Sienské, v níž za života viděla 

svůj vzor. Blahořečena byla v r.1668 papežem Klementem IX.  

a svatořečena jeho nástupcem Klementem X. v roce 1672. 

 

24. srpna – svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

25. srpna – nez. pam. sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka  

a Kristina, mučedníků; také sv. Ludvíka; sv. Josefa Kalasanského, 

kněze 

26. srpna – 21. neděle v mezidobí  

 

 

Rozvrh nedělných bohoslužeb v lovosickém farním 

obvodu platný od 1. září 2018 

 

 

1.neděle  

v měsíci 

Lovosice    

v 9.00 

Lukavec             

v 11.00 

2. neděle  

v měsíci 

Lovosice    

v 9.00 

Medvědice        

v 11.00 

3. neděle  

v měsíci 

Lovosice    

v 9.00 

Sulejovice          
v 11.00 

4. neděle  

v měsíci 

Lovosice    

v 9.00 

Velemín             
v 11.00 

5. neděle  

v měsíci 

Lovosice    

v 9.00 

 

--------------------------------------- 

 

Dosavadní úterní bohoslužby v Lukavci, sobotní ve 

Velemíně a nedělní v Sulejovicích se konat nebudou. 

 
 

 

 

Sbírka z 12.8. 2018 = 1.700,- Kč. Děkujeme 

Děkuji za úklid a výzdobu našeho kostela. 

Přeji všem pokojný a požehnaný týden. 

 

 

 

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

289. Musíme respektovat svobodnou vůli člověka, i když se 

rozhoduje pro zlo?   

  

   Skutečnost, že se člověk může svobodně rozhodovat, je 

základní právo lidské důstojnosti. Svoboda jednotlivce smí být 

omezována jen v případě, když svým nárokováním ohrožuje 

svobodu druhých. 

   Svoboda by nebyla svobodou, kdyby neumožňovala 

rozhodnout se i pro špatnou věc. Omezili bychom lidskou 

důstojnost, kdybychom nerespektovali svobodu člověka. 

Jedním z hlavních úkolů státu je chránit práva všech jeho 

občanů (svobodu vyznání, svobodu shromažďování  

a spolčování, svobodu názoru, svobodu povolání atd.)  

v mezích společného dobra a spravedlivého veřejného 

pořádku.      
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