
Václav Č. 17 (2019) 

                            Týdeník 
římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

                             farnostlovosice.cz 
 

16. neděle v mezidobí 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY BEZE ZMĔN 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

INTENCE MŠÍ SV.  

Ne 21.7. 2019 v 9.00  
              Radostice u kaple v 11.00 poutní mše sv. ke cti sv. Jakuba apoštola (v kostele 
v Sulejovicích se toho dne nekoná) 
St 24.7. 2019 na dobrý úmysl 
Ne 28.7. 2019 v 9.00  

              Velemín v 11.00 (rezervace) 
 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 

 Workoholik nevěří Bohu, lenoch nevěří práci. 

 Bůh není tam, kam za ním přicházíš, je tam, kde ho hledáš. 
 Jak můžeš poznat Boží vůli, když nemáš vůli poznávat? 

PAMÁTKY V TÝDNU 

22. července – svátek sv. Marie Magdalény 

23. července – svátek sv.  Brigity, patronky Evropy 

24. července – nez. pam. sv. Šarbela 

25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola 

26. července – svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

27. července – nez. pam. sv. Gorazda a druhů 
28. července – 17. neděle v mezidobí 
 

Sbírka z 14.7.: 2.300,- Kč. Děkujeme 
 

Prosím muže o pomoc při opravě oken kostela sv. Václava.  
Akce začne ve středu od 7.00. Podrobnosti pod tel. č. 774 073 728.  
Násladně prosím ženy o úklid interieru kostela od 15.00 
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Komentář k 2. čtení    V předchozím textu zaznělo: „I vás Kristus smířil, když 
podstoupil smrt…“ V úryvku je skryto zásadní poselství (verš 27). Je obtížné toto místo 
přeložit, proto uvádíme i český ekumenický překlad: „…odhaleno jeho věřícím: Bůh jim 
chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, 
v něm máte naději na Boží slávu.“ 

   Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji 
to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je 
církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh 
svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků  
a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké 
bohatství božské slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na 
věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka 
učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení  
s Kristem.  (Kol 1,24-28) 

Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci  
a s vytrvalostí přinášejí užitek.  

Evangelium      Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena 

jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám  

a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: 

„Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, 

ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro 

mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo 

nevezme.“ (Lk 10,38-42) 

K zamyšlení      V nadsázce by se dali lidé rozdělit na Marty a Marie – ty, kteří se pro 
samou pomoc druhým nikdy nezastaví, a sami tak místo života živoří, a ty, kteří 
rozvíjejí krásný život, ale bezohledně přehlížejí nouzi jiných. Ježíš odkazuje na Mariinu 
volbu, ale nezapomeňme, že svoji výtku říká Martě, nikoli Marii! Úryvek nemluví o tom, 
co řekl Marii. Je však stále aktuální výzvou: Opravdu svět, naše rodina, blízcí… 
potřebují tolik naší námahy, péče a starostí, že nemáme vůbec čas zastavit se  
a naslouchat Bohu? A co by Ježíš řekl Marii? 

„YOUCAT“ 

323.  Jak se jednotlivec může zařadit do společnosti, aby se mohl svobodně rozvíjet? 

   Jednotlivec se může svobodně rozvíjet ve společnosti za předpokladu, že se 
společnost řídí principem subsidiarity. Princip subsidiarity, který vyvinula katolická 
sociální nauka, prohlašuje: To, co může jednotlivec vykonat pro sebe vlastními silami, 
to mu nesmí nadřízená instance upírat. Podle zásady subsidiarity totiž nadřízená 
společnost nesmí přebírat úkol, který přísluší společnosti podřízené, nemá zasahovat 
do jejích pravomocí, ale spíše pomáhat v případě potřeby. Takže nadřízená je tu spíše 
proto, aby zasahovala tam, kde jsou úkoly nad síly jednotlivce nebo menší instituce. 
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