
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen 

od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, 

nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: 

„Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou 

chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba 

žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 

úst.’“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, 

postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, 

vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě 

příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou  

o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš 

pokoušet Pána, svého Boha.’“ Zase ho vzal ďábel s sebou 

na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa  

i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš 

a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! 

Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen 

jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili 

andělé a sloužili mu.     (Mt 4, 1-11)  

 

   Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. 

Vzápětí Ježíš odchází na poušť. Teprve po této postní 

přípravě na poušti vystoupí se svým poselstvím. Pro nás 

lidi má zásadní význam  skutečnost prvotního hříchu, který 

spáchali Adam a Eva. Skrze dědičnou vinu se každý člověk 
a celý svět  ocitl v situaci ohrožení zlem a smrtí. Všimněme 

si, že nejde nejprve o bravurní zvládnutí osobních 

pokušení, ale nejdůležitějším prvkem celé zvěsti víry je 

přijetí záchrany, kterou Bůh člověku nabídl. Teprve jejím 

přijetím dostává význam a také sílu náš osobní boj  

s pokušením.                     (Komentář k evangeliu: vira.cz) 

Modlitba – Březen 
 

Obracím lístek v kalendáři 

březen vlídněji se tváří 

svatý Josef svátek má 

země blížeji slunce volá. 

Cestou rozbahněnou jdeme 

patrona měsíce prosme 

ať před trůnem Božím 

nemoce naše složí 

sílu, pokoru a zdraví nám vyprosí. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už 

jen svou přítomností. 

 Nezapomínejme na to, že Bůh se nikdy neunaví 

odpouštěním; to my se unavíme o odpuštění prosit! 
(papež František) 

 Víra se osvědčuje a roste právě ve zkouškách, 

prožitých s nadějí a láskou. 

 Víra je cesta – ne pevnost. (T. Halík) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Římskokatolická farnost - děkanství U Všech svatých  

v Litoměřicích a farnost Lovosice vás zvou na poutní 

zájezd do Polska ve dnech 1.- 4. května 2014.  
 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. na faře 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 15.3.2014 v 20.00 h 
 

Odpověď k žalmu – neděle 9.3.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 17.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 17.30 hod. v kostele 

  Ne - 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  

Lovosice - Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

VÁCLAV Č. 10 (2014) 

9.3.2014  

1. neděle postní 



 

Některé památky v týdnu 
 

10. března - nezávazná památka  

sv. Jan Ogilvie 

misionáře a mučedníka TJ 
   Pocházel ze skotské vznešené rodiny. R. 1593, sotva 

14letý, odešel na studie do Evropy, v 17ti letech 

konvertoval. Několik let strávil na Moravě, v Brně byl  

v noviciátě u jezuitů. Pak byl v Rakousku, odtud se 

vrátil do Olomouce, kde studoval teologii. Po dokončení 

studia odešel do Francie a po 22 letech v cizině se vrátil 

do vlasti pod nepravým jménem kapitána Watsona. 

Působil v Edinburghu a Glasgowě, kde byl udán jako 

katolický kněz, ve vězení přikován a po 5 měsíců 

mučen. Nikoho neprozradil. Nakonec byl oběšen. Za 

blahoslaveného byl prohlášen r. 1929 a za svatého  

v říjnu 1976. 
 

Další památky: 

13. března – Výroční den zvolení papeže Františka 

16. března – 2. neděle postní  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 9.3.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče 

                 v Sulejovicích v 10.30 hod. za nemocného Vítka 

Út – 11.3.2014 – za † manžele Boženku a Edu Krečmerovi 

St – 12.3.2014 – za milost pro duši i tělo švagra a sestry 

Čt – 13.3.2014 – za † Marii Kartákovou na výročí 30 let od 

úmrtí 

Pá – 14.3.2014 – za † Josefa, Annu a jejich rodiče 

Ne - 16.3.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Naděje 

(Max Kašparů) 
 

   Přežili nacistický koncentrační tábor nebo prošli peklem 

komunistických žalářů. Ztratili rodiny, majetek, zdraví, 

společenské uznání. Byli až do smrti vystaveni šikaně 

totalitních ideologů. Přesto začínali žít stále znovu, začínali 

každý nový den s nadějí. 

   Na ně si vzpomenu pokaždé, když odcházím z oddělení 

ARO, kde vyšetřuji – bohužel čím dál častěji – přeživší 

mladé sebevrahy. 

   Šestnáctiletá dívka se podřezala, protože ji rodiče 

zakázali chodit po nocích s partou toxikomanů a soudně 

trestaných recividistů. Dvacetiletý mladík se trávil, protože 

si jeho dívka našla jiného. 

   Vzpomínám na ty, kteří chápali život současně jako dar  

i úkol a nebrali ho jako přítěž, které je možné se při 

těžkostech lehkovážně zbavit. 

   V některých případech nejde o jednoznačný úmysl 

odchodu ze života, ale o volání SOS v aktuální krizi. Krizi 

čeho? Ptám se pokaždé. Vztahů? Smyslu života? 

Hierarchie hodnot? Pravděpodobně o krizi naděje! 

   Ze tří božských ctností – víry, naděje a lásky – jde o tu 

prostřední. Víru svět už pohřbil. Lásku zkarikoval, ale 

naději hledá. Povětšinou tam, kde není. 

Proto končí na ARO.  

 
 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

16. pokračování 

   17. Kristova smrt vyjevuje naprostou spolehlivost Boží 

lásky ve světle jeho zmrtvýchvstání. Kristus jakožto 

vzkříšený je spolehlivým svědkem, hodným víry (srov. Zj 
1,5; Žid 2,17), pevnou oporou naší víry. „A jestliže Kristus 

nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra“, 

prohlašuje svatý Pavel (1 Kor 15,17). Kdyby Otcova láska 
nedala Ježíšovi vstát z mrtvých, kdyby nemohla dát život 

jeho tělu, pak by nebyla plně věrohodnou, schopnou 
osvěcovat temnoty smrti… Právě proto, že Ježíš je Syn 

absolutně zakořeněný v Otci, mohl přemoci smrt a plně dát 

zazářit životu. 

   Vzkříšení je jádrem a pro některé také křížem křesťanské 

víry. Jen vzkříšení znamená plné a definitivní překonání 

moci zla. Je to něco zcela jiného, než lidské projekty, které 

chtěly vykořenit zlo a místo toho dosáhly totality, 

udržované mnohdy násilím. Ale vzkříšení se také vzpírá 

našemu zavedenému způsobu poznávání - nelze je 

experimentálně dokázat. Je to věc víry, proto je u řady 

křesťanů přesvědčení o vzkříšení slabé. 

 Jaké místo má vzkříšení v mé osobní víře? 

 Jaké důvody mám k tomu, abych ve vzkříšení věřil? 

Poutní zájezd do Polska 
 

1. den: Litoměřice - Świebodzin - Gniezno - Licheń (cca 

620 km)  
Odjezd autobusu od DDKT v Litoměřicích, Komenského ul. 

dne 1.5. 2014 v 5.00 hod. Příjezd do Świebodzina, prohlídka 

sochy Ježíše Krista Krále (nejvyšší na světě). Odjezd do 

Gniezna (Hnězdna), města sv. Vojtěcha, prohlídka 

arcibiskupské baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Hnězdně, 

relikviáře sv. Vojtěcha, unikátních dveří baziliky. Mše svatá. 

Odjezd do Lichenia. Večeře, nocleh.  

2. den: Licheń-Lasek Grąbliński-Niepokalanów-

Warszawa (cca 320km)  
Snídaně. Prohlídka baziliky Matky Boží Bolestné, Královny 

Polska. Mše sv. Odjezd do Lasku Grąblińskiego – místa 

zjevení Panny Marie Bolestné. Odjezd do Niepokalanowa – 

místa působení svatého Maxmiliana Marii Kolbego. Odjezd 

do Warszawy.Večeře, nocleh.  

3. den: Warszawa - Nowe Brzesko (cca 330 km)  
Snídaně, Mše sv., prohlídka hlavního města Polska - 

Warszawy. Muzeum Waršavského povstání - expozice k 60. 

výročí waršavského povstání. Oběd. Návštěva hrobu 

blahoslaveného P. Jerzego Popieluszky. Odjezd do Nowego 

Brzeska. Večeře, nocleh.  

4. den: Nowe Brzesko - Kraków - Litoměřice (cca 680 km)  
Snídaně, odjezd do Wieliczky - prohlídka Solných dolů, 

přejezd do Krakowa - prohlídka Centra Jana Pawła II. 

(„Nebojte se”) a baziliky Božího Milosrdenství. Mše svatá. 

Oběd. Návrat do Litoměřic v neděli cca ve 24 hod.  

Cena poutního zájezdu 3.800,- Kč.  
V ceně je zahrnuta doprava klimatizovaným autobusem, 

pojištění, tři noclehy, tři snídaně, dva obědy a tři večeře, 

vstupné a průvodce. Závazné přihlášky se zálohou 500,- Kč 

do 10. dubna 2014 přijímají:  

P. Józef Szeliga (777 020 426), P. Roman Depa (774 073 

728),  P. Wojciech Szostek (733 741 917)  

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

81. Měla Maria ještě jiné děti kromě Ježíše? 

   Ne. Ježíš je jejím jediným synem v úzkém slova smyslu. 

Už prvotní církev vycházela z předpokladu Mariina 

trvalého panenství, což vylučuje Ježíšovy přímé pokrevní 

sourozence. V aramejštině, Ježíšově mateřském jazyce, 

existuje jen jeden výraz pro bratra a sestru i pro bratrance  

a sestřenici. Tam, kde evangelia hovoří o Ježíšových 

„bratřích a sestrách“, mají proto vždy na mysli další 

Ježíšovy blízké příbuzné. 
 



   Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Pán Bůh zaplať! 


