
Komentář k prvnímu čtení 

   Tento text pochází pravděpodobně z 8. stol. př. Kr. a končí jím 

celek výroků proti pohanským národům. Vystupuje zde protiklad 

děsivého údělu pohanských národů ohrožujících Izrael vůči 

jásotu a veselí Božího lidu, který je znamením Božího vítězství 

                                                                        .           (Pramen: vira.cz) 

   Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš 

přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“  

Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu 

poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na 

stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní  

v rybník a žíznivá půda v prameny vod.   (Iz 35,4-7a) 

 

 

Dnešní evangelium     

   Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím 

Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého 

a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, 

vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl  

s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ 

A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil 

správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím 

více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí 

a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým 

řeč!“ (Mk 7,31-37) 

 

Zamyšlení 

   Hluchý a němý je symbolem každého, kdo nerozumí. Je to 

Izraelita, patří mezi vyvolený národ, a přeci nechápe. Proč? 

Brání mu „ne-moc“, tedy nějaký nedostatek. Ježíš nepřišel 

odsoudit ty, kdo mají nedostatky, přišel je uzdravit. Nejde tu 

především o fyzickou omezenost, ale o duchovní limit. Není rozdíl 

mezi vyvoleným národem a ostatními národy. Všichni jsou 

„nemocní“ a potřebují Boží dotyk. Dovolíme Pánu, aby se takto 

dotknul nás? Stojíme o jeho uzdravení?    (Pramen: vira.cz) 

 

Modlitba  

Bože, Duchu, 

který každým prostorem a nekonečným časem pronikáš, 

Ty jsi nad hranicemi myšlenky, která se upíná vzhůru. 

Před počátkem světa jsi byl a rozkázal jsi zmatku, 

aby se stal ušlechtilým řádem. 

Byl jsi dříve než Země plula v nebeském prostoru. 

Skrze Tvoji skrytou lásku vše povstalo ke Tvé oslavě. 

Přijmi vděčnou píseň chval. 

 
 

 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

Ne 9.9. 2018 v 9.00  

                      Medvědice v 11.00 

St 12.9. 2018 za † maminky a babičky z obojí strany 

Ne 16.9. 2018 v 9.00  

                      Sulejovice v 11.00 

Ne 23.9. 2018 v 9.00 

                      Velemín v 11.00 za ochranu nenarozených dětí 

 

 

28. září – Poutní slavnost ke cti sv. Václava od 10.30 

 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Svěř minulost Božímu milosrdenství, přítomnost Boží lásce  

a budoucnost Boží prozřetelnosti. 

 Každý dobře vychovaný autor ví, že ty nejlepší nápady 

nepocházejí z jeho hlavy. 

 Chudoba může být úděl, ale také neschopnost. Boží 

rozhodnutí, ale také špatná volba. 

 

 

 
 

  
           Týdeník 

římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

              farnostlovosice.cz 
 

23. 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. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE  Ne – v 9.00  

 Út – v 17.30  
 St – v 17.30   
 Čt – v 7.30     
 Pá – pravidelně v 16.30   

DD MILEŠOV  Pá – v 9.00     
 

VÁCLAV  Č. 24. (2018)    

                                                    9.9. 2018  

 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

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

12. září – nez. pam. Jména Panny Marie 

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

14. září – svátek Povýšení svatého kříže 
 

15. srpna -  pam. Panny Marie Bolestné 
 

K historii svátku: 

   Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii a úctě k ní jsou  

v asketické literatuře z 12. století. O bolestech, které prožívala, 

rozjímal údajně ve IV. století na př. sv. Efrém. Téma Mariina 

utrpení začalo být připomínáno místním svátkem v roce 1423  

v Kolíně nad Rýnem. Podle sv. Ludvíka M. Grignona se mariánská 

úcta začala rozvíjet až později, aby lidé, nedostatečně znalí 

Krista, nebyli od něj odváděni zaměřením se na Mariinu oslavu, 

aby se nerozptylovali od toho, co je prvořadé. Na cestě ke Kristu 

je P. Maria naší starostlivou Matkou a průvodkyní, jejíž význam, 

úlohu a postavení zjevuje Duch svatý postupně, jak uzná za 

vhodné. S tím souvisí i růst mariánských svátků a titulů sv. Panny  

a Matky. 

   První svátek P.M. Bolestné byl ustanoven na odčinění 

svatokrádeží, kterých od r. 1419, ve spojení s husitskými válkami, 

velmi přibývalo a slavil se v pátek po 5. postní neděli. V řádu 

servitů byl držen od r. 1627 třetí neděli v září a se slavením votivní 

mše sv. od r. 1668. Na stejné datum potvrdil slavení památky 

papež Inocenc XII. Ustanovení závazné památky pro celou 

církev zavedl až papež Benedikt XIII. v r. 1727 a s jeho souhlasem 

byla P.M. Sedmibolestná prohlášena za patronku Slovenska. 

Jako hlavní patronku ji pak potvrdil r. 1966 s oficiálním 

vyhlášením papež Pavel VI. Od roku 1913 bylo pro slavení 

závazné památky stanoveno datum 15. září. 

   Památka Panny Marie Bolestné nás zve k rozjímání o sedmi 

událostech, kterými bylo poznamenáno její neposkvrněné srdce. 
 

16. září – 24. neděle v mezidobí (pam. sv Ludmily, mučednice) 

17. září – nez. pam. sv. Kornélia, papeže a sv. Cypriána, biskupa, 

mučedníků; také sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve  

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

pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga 

a druhů, mučedníků 

20. září – svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály 

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

23. září – 25. neděle v mezidobí (pam. sv. Pia z Pietrelciny, kněze)  

 

Osvědčený způsob modlitby nad Biblí: tzv. 

Lectio divina 

Způsob modlitby dostupný i těm nejzaneprázdněnějším z nás 

Jeden z osvědčených druhů modlitby se nazývá lectio divina. 

Přeloženo doslova to znamená „posvátné čtení“. Tento způsob 

modlitby používá k prohloubení našeho vztahu s Bohem Bibli. 

Metoda Lectio divina zapojuje jak naší představivost, tak 

pracuje i s naší schopností přemýšlet. 

Když jsem já poprvé slyšel výraz lectio divina, představil jsem si 

nějaké postarší mnichy uzavřené v tichu čítárny, nehlučně 

obracející pergamenové listy středověkých rukopisů. Znělo to 

sice romanticky, ale nevypadalo to, že by to mohlo být nějak 

užitečné a prospěšné i pro mě. 

Měl jsem ale to štěstí, moci se s touto metodou seznámit blíže. 

Tato praxe je totiž dostupná i těm nejzaneprázdněnějším z nás. 

Lectio divina je v podstatě setkání s Bohem prostřednictvím 

Písma svatého. 

Technika modlitby „Lectio divina“ 

Nejjednodušší způsob vykonávání lectio divina spočívá ve 

čtyřech krocích. Předtím než začneme, si zvolíme nějaký text 

z Bible, který bude základem naší modlitby. 

V tomto ukázkovém případě si zvolme vyprávění o Ježíšově 

kázání v nazaretské synagoze, jak ho zachycuje Lukášovo 

evangelium (Lk 4,16–30). Na začátku svého veřejného působení 

přijde Ježíš do města, ve kterém vyrůstal, a vchází do synagogy, 

aby tam kázal. Rozvine svitek Tóry a začne číst text z knihy 

proroka Izaiáše. „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, 

poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil 

zajatým propuštění a slepým navrácení zraku.“ Pak lidem 

odvážně řekne: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě 

slyšeli.“ Zástup Ježíše zpočátku přijímá s uznáním. Jsou ohromeni 

tím, že chlapec z jejich města je tak vzdělaný. Ale poté Ježíš 

začne kritizovat shromážděné pro nedostatek víry a řekne: 

„Žádný prorok není vítaný ve svém domově.“ Zástup se na něj 

oboří. „Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory,“ 

odkud ho chtěli shodit. Ježíš ale bez újmy „prošel jejich středem 

a ubíral se dál“. 

Jako při každé modlitbě nejprve poprosíme Boha o pomoc. 

Potom budeme uvažovat o textu s použitím metody lectio 

divina. 

Čtyři kroky lectio divina: 

1/ Čtení - o čem se v textu mluví? 

2/ Meditace - co mi prostřednictvím textu Bůh říká? 

3/ Modlitba - co chci Bohu o tomto textu říct já? 

4/ Činnost, akce - co chci na základě své meditace udělat? 

1. krok: čtení: O čem se v textu mluví? 

Nejprve si přečtěme úryvek. Co se v něm děje? 

Ve většině příběhů Starého a Nového zákona je to jasné. Ale ne 

vždy. Pokud máme vydání Písma svatého s vysvětlivkami, 

můžeme se podívat dolů na poznámky. Komentáře, které 

vysvětlují neznámá slova, zvyky a tradice, nám pomůžou lépe 

pochopit kontext čtení, což je důležité, než přistoupíme 

k dalšímu kroku. 

Například jeden z komentářů nám o návštěvě Ježíše v synagoze 

říká: „Tento text představuje jakousi úvodní scénu Ježíšova 

působení a ve které v symbolické zkratce líčí Ježíšovo poselství  

i to, jak je lid odmítl.“ Když Ježíš četl ze svitku, zjevil svým 

přátelům a blízkým svou totožnost a poslání. Pro obyvatele 

malého městečka Nazaret muselo být šokující, když někdo 

z jejich středu řekl: „Dnes se splnilo to Písmo, které jste právě 

slyšeli.“ Jinými slovy: Já jsem naplněním tohoto Písma. Zpočátku 

se Ježíšova řeč lidem líbila, ale po chvíli se zástup obrací proti 

němu a pokouší se ho zabít. Není divu, že se toto vyprávění 

někdy nazývá Odmítnutí v Nazaretu.   (pokračování příště) 

Se svolením zpracováno podle knihy James Martin, Jezuitský návod 

(téměř) na všechno, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

Redakčně upraveno 

Prosím rodiče, aby přihlašovali své děti na výuku náboženství ve 

školním roce 2018-19. Navrhuji, aby se hodina náboženství pro 

děti I. stupně ZŠ konala v sobotu od 9.00 

 

Sbírka z 2.9. 2018 = 2.600,- Kč. Děkujeme 

Sbírka z 23. září bude věnována na Charitu. 

 

Děkuji za úklid a výzdobu našeho kostela. 

Přeji všem pokojný a požehnaný týden. 

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

291. Jak člověk dokáže rozlišovat, jestli jedná dobře nebo  

špatně?   

   Člověk je schopen odlišovat dobré jednání od špatného,  

protože má rozum  a svědomí, a ty mu umožňují jasný úsudek. 

   Abychom byli schopni lépe odlišit zlé jednání od dobrého, 

máme k dispozici následující vodítka: 1. To, co konám, musí být 

samo o sobě dobré; pouhá dobrá vůle nepostačí.. Bankovní 

loupež je vždycky zlým skutkem i když se jí dopouštím s tím 

nejlepším úmyslem obdarovat chudé lidi. 2. Přestože je to, co 

konám, skutečně dobré, špatný úmysl, s nímž konám zmíněné 

dobro, obrátí celé jednání ve zlo. Doprovázím-li stařenku domů 

a pomohu-li jí až do bytu, dělám dobrou věc. Ale pokud to 

udělám jen proto, abych si připravil pozdější loupež, pak je 

celé mé jednání od základu zlé.  3. Okolnosti, za kterých 

dotyčný jedná, mohou snížit jeho zodpovědnost, ale nemění 

nic na dobrém či špatném charakteru konkrétního jednání. 

Uhodit vlastní matku je vždycky zlé, i kdyby matka předtím 

nezahrnovala svého potomka láskou. 

 

https://ikarmel.cz/produkt/jezuitsky-navod-temer-na-vsechno
https://ikarmel.cz/produkt/jezuitsky-navod-temer-na-vsechno

