
Komentář k druhému čtení 

   List v první části vysvětluje význam Ježíšova kněžství a ve druhé 

(od 11. kapitoly) se zřejmě obrací na ty, kteří nějak rezignují na víru. 
Z kontextu listu je zřejmé, jak moc autorovi leží na srdci posluchači  
a jak je burcuje, aby jim víra nezevšedněla. 

 

   Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: „Když 
tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na 

mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád,  
a šlehá každého, koho uznává za svého syna.“ V té kázni vytrvejte! 
Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec 
nekárá? Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, nezdá se radostná, 
nýbrž bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž 
spravedlnost. Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte 
pro své kroky přímé stezky, aby se chromý úd nevymkl, ale spíše 
uzdravil.    (Žid 12,5-7.11-13) 

Evangelium  

Od verše 9,51 sledujeme Ježíše na poslední cestě do Jeruzaléma, kde 
ho čekají události Velikonoc. Pán v našem textu neodpoví na otázku 
přímo, ale motivuje posluchače k jednání. Čtenář se snadno zastaví  
u prvních slov úryvku, je však důležité zaslechnout důraz na 
závěrečná slova o záchraně pohanů. 

   Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil  
a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je 
málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste 
vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale 
nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy 
zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, 

odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme 
s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám odpoví: 
‘Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!’ 
Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a 
všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A 
přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo 
u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a 
jsou první, kteří budou posledními.“   (Lk 13,22-30) 

 

K zamyšlení  
   Starý zákon neměl výslovně popsané, jak vypadá místo, kde 
přebývají zemřelí. Ale na mnoha místech popisuje, že spravedlivý 
před Bohem je ten, kdo koná dobro. Nový zákon přináší přelomovou 
skutečnost: získat "nebe", není otázkou našeho vysokého výkonu, ale 
je především zásluhou sebeobětování Ježíše Krista. To neznamená, že 
člověk má jistý věčný život v blízkosti Boha. Dnešní evangelium celý 

problém popisuje velmi výstižně. Řecké slovo "agónizomaj" 
znamená "zápasit, snažit se". Jde o to "snažte se vejít..." Nebe je 
skutečně především darem Boží milosti, ale také odráží to, že 
záleží na nás a na tom, zda my sami zápasíme o dobro.   (Pramen: 

vira.cz) 

 

Modlitba  

Vyslyš prosby naše a všeho lidu svého a odpusť nám 

naše úmyslné i neúmyslné hříchy. 

Přijmi naše večerní modlitby a vylej na své dědictví 

hojnost svého milosrdenství a svých slitování. 

Opevni nás hradbou svatých andělů, 

vyzbroj nás zbraněmi spravedlnosti, upevni nás svou 

pravdou, ostříhej nás svou mocí a zbav nás všech 

nepřátelských útoků a nástrah. 

Dopřej nám, abychom dnešní večer a nastávající noc  

a všechny dny svého života, strávili dokonale, svatě, 

pokojně, bezhříšně, příkladně a bezpečně, 

na přímluvu svaté Bohorodičky a všech, v nichž se 

tobě zalíbilo. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Pro toho, kdo jde úzkou cestou, 

neplatí omezená rychlost. 
 Rozdíl mezi kazatelem a Bohem je 

ten, že Bůh dovede oslovit  
i hluchého. 

 Nejprve ti ďábel namluví, že nemáš 
žádnou cenu … a pak se tě snaží koupit. 

 

 
 

  
           Týdeník 

římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

              farnostlovosice.cz 

 

21. neděle v mezidobí 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

Ne 25.8. 2019 v 9.00 za Boží požehnání pro farníky, vás 
přítomné a vaše rodiny,  
Po 26.8. 2019 v 16.00 za † maminku 
Út 27.8. 2019 na dobrý úmysl 
Ne 1.9. 2019 v 9.00  
                           Lukavec v 11.00  
 
Vážení farníci, 
blíží se moment rozloučení. Prožili jsme spolu skoro 9 let 
– čas daný Bohem, kterému děkujme za veškeré milosti a 
dary. Všechno můžeme v tom, který nám dává sílu, a bez 
něho nemůžeme dělat nic. 

Ať bude Bůh veleben! 
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn, i Duch Svatý! 

 
S díkem o. Roman Depa 

 

 

  VÁCLAV  Č. 20. (2019)    

                                                  25.8. 2019  

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE  Ne – v 9.00  
 Út – v 17.30    
 St – v 17.30    
 Čt – v 7.30      

                             Pá – v 16.30    
DD MILEŠOV  Pá – v 9.15     

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

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

a Kristina 
PĚT POVOLANÝCH 
   Benedikt z dnešní skupiny mučedníků se narodil v Beneventu poblíž 
Neapole. V mládí se stal kanovníkem tamní katedrály  
a dobrým knězem. Pro touhu po kajícím životě řeholníků vstoupil do 
kláštera sv. Salvatora. Chtěl však žít v přísnějším odříkání a tak mu 

bylo dovoleno poustevničení na hoře Soracte (pozdější S. Silvestro). 
Po třech letech byl odvolán zpět a asi brzy nato mu bylo umožněno 
doprovázet opata Romualda (s pam.10.6.) do Monte Casina a pak do 
Říma. Odtud se vraceli do Ravenny, blízko které v perejské pustině 
vznikala Kamaldolská družina. Jednalo se o přísnější formu 
benediktinského řádu (jeho větev), kterou se Romuald snažil všude 
propagovat. Zde se Benedikt seznámil s Brunem z Querfurtu (pam. 
9.3.) a s knězem Janem Gradenigem, pocházejícím z Vlach. Tito tři 
měli později v Polsku pokračovat v apoštolském díle sv. Vojtěcha. 
   Císař Ota III. byl při návštěvě Vojtěchova hrobu požádán knížetem 
Boleslavem Chrabrým o pomoc s povoláním pokračovatelů  
v započaté misii světce. Ota III. se pak rozhodl vybrat několik 
Romualdových žáků. Jako první byli do Polska vysláni Benedikt  
a Jan. Bruno měl napřed u papeže v Římě vyžádat apoštolské 
zplnomocnění k rozvinutí misijního působení. Benedikt a Jan cestovali 
přes Alpy a české území koncem r.1001. 
   Ota III. hned v lednu při tažení proti odboji v Římě zemřel a poté se 

rozmohly boje mezi knížaty. Situace Brunovi znemožňovala brzké 
vyřízení poslání v Římě a až se zpožděním dosáhl od papeže Silvestra 
II. pověření k misionářskému působení i s pravomocí představeného 
arcidiecéze. 
   To již Benedikt a Jan byli delší dobu usazeni na západní straně 
Poznaně (v místě pozdější Kaziměře) a učili se slovanskému jazyku. 
Kníže Boleslav jim tam dal postavit malý klášter. Připojili se k nim 
dva Poláci, bratři Matouš a Izák. Jako laik jim vařil Kristin. 
   Benedikt, po dlouhém čekání na Bruna a papežské pověření, vydal 
se mu naproti s odhodláním dojít až do Říma. Boleslav mu proto dal 
na cestu určité množství hřiven stříbra. Benedikt se však dostal do 
Prahy a odtud byl Boleslavem pro válečné nepokoje poslán zpět. 
Hřivny obdržené na cestu Boleslavovi vrátil. To však nevěděli lupiči, 

k nimž se doneslo, že Benedikt dostal od Boleslava hřivny. V noci 
ze čtvrtka na pátek 12.11. 1003 přepadli klášter a všech pět 
obyvatel povraždili. 
   Čtyři z nich byli pohřbeni v kapli a laický kuchař někde  
v sousedství. Při hrobu mučedníků nechal Boleslav chrabrý 
vystavět větší klášter. Roku 1008 bylo všech pět mučedníků 
uznáno za polské patrony a v dalším roce jejich ostatky nechal 

kníže Boleslav přenést do Hnězdna. Tam se k nim dostal český 
kníže Břetislav I. a odvezl je do Prahy 25.8. 1039. V r. 1046 je 
dostal do opatrování kapitulní kostel sv. Václava ve Staré 
Boleslavi. Z nich byly ostatky sv. Kristina (který v novém 
martyrologiu chybí) přeneseny kolem  
r. 1128 do katedrály sv. Václava v Olomouci za jejíhož patrona je 
udáván. 
27. srpna – pam. sv. Moniky 
28.srpna – pam. sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29. srpna – pam. Umučení sv. Jana Křtitele 
1. září - 22. neděle v mezidobí.  
 

 
 

 
 

Poutní mše sv. 28.9. 2011 
 

 
 

 
 

 

 

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

326.  Za jakých podmínek vystupuje autorita právoplatně? 
   Autorita postupuje právoplatně tehdy, když pracuje ve službách -
OBECNÉHO BLAHA – a když k dosažení těchto cílů užívá 
přiměřených prostředků. 
   Politická zřízení mají být určována svobodným rozhodnutím 
občanů a mají respektovat princip právního státu, v němž vládne 

zákon, a nikoliv lidská svévole. Lidé ve státě musí mít záruku, že 
žijí v „právním státě“, ve kterém platí pro všechny stejná závazná 
pravidla. Nikdo se nemusí řídit svévolnými a nespravedlivými 
zákony nebo zákony, které jsou v rozporu s přirozeným mravním 
řádem. Člověk má pak za určitých okolností právo, dokonce 
povinnost postavit se na odpor. 

  


