
Z dnešního evangelia: 

   K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho 

slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: 

„Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto 

podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich 

řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě 

připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo 

dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké 

země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. 

Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on 

začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té 

zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad 

lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel 

do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek 

chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému 

otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti 

tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. 

Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel  

k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl  

a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu 

řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 

nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.’ Ale otec 

nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty  

a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! 

Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme  

a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase 

žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit. 

Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už 

blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze 

služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu 

odpověděl: ‘Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít 

vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.’ Tu se starší syn 

rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel  

a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: ‘Hle, tolik let už 

ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil.  

A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se 

svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který 

prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít 
vykrmené tele!’ Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se 

mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se 

veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev,  

a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.’“  

                                                                   (Lk 15, 1-3.11-32) 

 

Modlitba za volbu papeže 
 

   Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš 

svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším 

novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života  

a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí  

a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije  

a kraluje na věky věků.  Amen. 

 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Křesťanství není primárně doktrína, nýbrž 

dobrodružství lásky mezi Bohem a člověkem. 

(Benedikt XIV: Deus caritas est) 

 Nádhera světa vždy odpovídá nádheře ducha, který ji 

vnímá. Dobro už tady nachází svůj ráj, zlo zase svoje 
peklo. (Heine) 

 Urážky jsou argumenty těch, kteří žádné argumenty 

nemají. (Rousseau) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 17.30 hod. na faře 

 Křesťanské rozhovory – St 18.30 hod. na faře 

 Adorace Nejsv. svátosti – So 16.3.2013 ve 20.00 h. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 10.3.2013 

 
 

 

 

 

 

„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, 17.30 v kapli na faře 

  Čt v 7.30 v kapli na faře 

Pá - 17.30 v kostele   

  Ne - 9.00 v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30  

Milešov Pá -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00  
 

Změny v příštím týdnu: 

Lovosice - Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

 

VÁCLAVČ.10(2013) 

10.3.2013  

4. neděle postní (Laetare) 



 

Některé památky v týdnu 
 

17. března – pam sv. Patrika 
 
 

   Svatý Patrik byl starověký křesťanský duchovní, 

mnich a misionář pocházející z římské Británie. Jeho 

život nelze s jistotou přesně datovat. Ulsterské anály 

udávají jako rok narození 387 a rok úmrtí 461, obě data 

však byla zpochybněna. Víme, že sv. Patrik pocházel ze 

vznešené velšanské rodiny a jeho původní jméno znělo 

Maewyn Succat. V šestnácti letech byl zajat a unesen 

irskými nájezdníky do Irska, kde strávil šest let  

v otroctví. Během této doby vzrostlo jeho náboženské 

zanícení, posílené přesvědčením, že otroctví je trestem 

za jeho dosavadní bezbožný život. Po šesti letech se mu 

podařilo uprchnout a vrátil se do Irska, kde se stal 

mnichem a misionářsky působil. Jeho přesné postavení 

není jasné, pravděpodobně byl biskupem či opatem 

s biskupskými pravomocemi. Minimálně na lokální 

úrovni byl patrně uctíván jako světec prakticky ihned po 

své smrti. O míře významu, kterou mu současníci 

přisuzovali, svědčí i zuřivý spor o to, kde bude pohřben, 

který přivedl sever Irska na pokraj občanské války. 

   V Irsku a státech s významným irským 

přistěhovalectvím je mu zasvěcena celá řada kostelů  

i katedrál. Jeho symbolem je zelená barva a jetelový 

trojlístek, s jehož pomocí údajně vysvětloval princip 

Nejsvětější Trojice. Svatému Patrikovi, přezdívanému 

též Apoštol Irska, se připisuje klíčová úloha 

v pokřesťanštění Irska.  

   Kromě Irska je sv. Patrik také patron kadeřníků, 

kovářů, horníků a bednářů. Rovněž se k němu obrací 

sedláci při modlitbě za dobytek. Nejčastěji jej však lidé 

prosí, aby od nich odehnal zlo. 

 

Další památky: 

17. března – 5. neděle postní  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 10.3.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče  

Čt 14.3.2013 – Za nevěřící příbuzné 

Ne 17.3.2013 – v 9.00 hod. 

                          v 10.30 – Za farníky 

 

 

Vina jako šance 

   Člověk je vinen, nechce-li se podívat do očí pravdě  

o sobě. Existuje i téměř nutná vina, jíž nelze uniknout. 

Jen krajně naivní a nevědomý člověk si může myslet, že 

jde uniknout hříchu. Psychologie si už nemůže dovolit 

takové dětinské iluze, nýbrž musí být poslušná pravdy,  

a musí dokonce konstatovat, že nevědomost nejen že není 

omluvou, nýbrž že je jedním z nejhorších hříchů. Lidský 

soud třeba tyto lidi osvobodí, ale o to nemilosrdněji se 

pomstí přirozenost, protože se nestará o to, zda si je kdo 

své viny vědom nebo ne. Vina je šancí odhalit realitu, 

zadívat se do hloubky svého srdce a tam – na svém 

vlastním základě – najít samého Boha. Náš úkol spočívá 

v akceptování vlastního stínu – ve vší pokoře přijmout 

svou vinu, neboť na cestě k seberealizaci člověk vždy 

upadá do viny. Jestliže člověk přijme svou vinu, pak mu 

už na cestě k uvědomění neškodí. Zacházení s vinou však 

vyžaduje morální čin. Uvědomit si vinu zároveň znamená 

něco u sebe změnit a zlepšit. Co zůstává v nevědomí, to 

se nikdy – jak známo – nezmění; jen ve vědomí jsou 

psychologické korektury možné. Vědomí viny tudíž 

může být mimořádně silným mravním impulsem… Bez 

viny bohužel neexistuje žádné duševní zrání ani žádné 

rozšíření spirituálního horizontu. Zakoušení vlastní viny 

se tak může stát začátkem vnitřní proměny.  
(Anselm Grun) 

 

Sbor 

   Lovosický chrámový sbor, který slýcháte zejména při 

slavnostních mších o Velikonocích, Vánocích a svátku 

sv. Václava, rád uvítá ve svých řadách nové členy, 

především do mužských hlasů. Zkoušky se konají každý 

čtvrtek v 17:30 v klubovně Kulturního střediska Lovoš. 

Pokud máte chuť se do sboru přidat, případně víte  

o někom, kdo by mohl posílit jeho řady, můžete se přijít 

podívat přímo na zkoušku. Případné další informace nebo 

odpovědi na Vaše otázky Vám poskytne sbormistr Karel 

Tesařík (tel 739 447 422). 

 

Budoucí papež může být z Lovosicka 

   Jeden z možných kandidátů na papeže pochází 

z Vlastislavi. Vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph 

Schönborn se narodil v roce 1945 na zámku Skalka  

u Vlastislavi. Pochází ze šlechtického rodu, jemuž 

v Čechách kromě zámku patřily například statky 

v Dlažkovicích. Schönbornova rodina z tehdejšího 

Československa odešla krátce po druhé světové válce, 

zemi opustila po vydání Benešových dekretů. Kardinál 

ale na svou rodnou vlast nezapomněl, opakovaně ji 

navštívil ještě za minulého režimu. 

   Podle komentátorů mají větší naději na zvolení jiní 

kandidáti, ovšem šance kardinála Schönborna jsou stále 

otevřené. Pro Čechy, a zvláště pro litoměřickou diecézi, 

by bylo velkým vyznamenáním, kdyby se rodák z našeho 

kraje stal novým papežem. 

   Kardinálové již rozhodli, že volba nového papeže začne 

12. března 2013 v Sixtinské kapli. 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

30. Proč věříme pouze v jednoho Boha? 

   Věříme pouze v jednoho Boha, protože podle svědectví 

Písma svatého je Bůh jen jeden a také podle zákonů 

logiky může existovat jen jediný Bůh. 

   Kdyby existovali bohové dva, byl by jeden zároveň 

hranicí a omezením toho druhého; ani jeden z nich by 

nebyl nekonečný, ani jeden by nebyl dokonalý; a proto by 

ani jeden z nich nabyl skutečným Bohem. Základní 

zkušenost Izraele s Bohem je následující: „Slyš, Izraeli, 

Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný“. Proroci 

opakovaně vyzývají, aby se lidé vzdali falešných božstev 

a aby se obrátili k jedinému Bohu: „Neboť já jsem Bůh,  

a nikdo jiný!“ 
 


