
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase 

objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se 

posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové 

přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji 

doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena  

v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové 

ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli 

přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se 

však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali 

dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez 

hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět  

a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se 

vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. 

Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě 

neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani 

já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (J 8, 1-11) 

 

   Máme dnes před sebou velice zajímavý text. Židé dělají 

na Ježíše léčku. „Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, 

aby ho měli z čeho obžalovat.“ Pokud odsoudí ženu bude 

vinen vůči římskému právu, které nedovolovalo Židům 

odsuzovat k smrti (jediná vyjímka: v případě profanace 

svatyně). Jestli ženu neodsoudí, bude jednat proti 

Mojžíšovu Zákonu. Ježíš vychází z toho nebezpečí. 

Používá zásadu, podle které svědkové zločinu mají začít 

vykonávat rozsudek. Ukázalo se však, že nikdo není 

schopen vystoupit v roli svědka proti obžalované ženě. 

Tímto způsobem zmizel předmět obžalování. Tato scéna 

nám ukazuje, jakých manipulací se dopouštěli náboženští 

vůdcové v Jeruzalémě nejenom vůči Ježíšovi. 

 

Pozvání   V neděli 24. března 2013 v 10 hod. v našem 

kostele budeme moci uslyšet PAŠIJE podle sv. Jana 

v netradičním Pop/Rokovém podání. Vstupné dobrovolné – 

výtěžek koncertu je určen na podporu činosti Hospice sv. 

Štěpána v Litoměřicích. (Více na plakátu) 
 

Úklid kostela   V sobotu 23. března od 8.00 hod. se 

začne konat úklid našeho kostela. Prosím upřímně  

o pomoc. 

Modlitba k sv. Josefovi 
 

  K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme 

vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme  

s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila  

s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro 

otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně 

prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš 

Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich 

potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce 

svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať 

od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní 

zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe 

pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi 

vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň 

církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu 

protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, 

abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, 

zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. 

Amen. 
 

 
 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas  

a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho  

a on u mne. (Zj 3,20) 

 Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému to, co mu 

patří. (Ulpianus) 
 Člověk, který je znám tím, že má mnoho zásluh  

a ducha, není ošklivý ani se znetvořenou tváří.  

(La Bruyere) 

 Opravdová výřečnost spočívá v tom, že si povíme to, 

co patří k věci, a nic víc. (Rochefoucauld) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 17.30 hod. na faře 

 

Odpověď k žalmu – neděle 17.3.2013 

 
 

 

 

 

 

 

„Velkou věc s námi udělal Hospodin, 

naplnila nás radost.“ 

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 

Sulejovice – Ne 24. března mše sv. v 15.00 hod 

VÁCLAVČ.11(2013) 

17.3.2013  

5. neděle postní  



 

Některé památky v týdnu 
 

19. března – slavnost sv. Josefa, 

snoubence Panny Marie 
 
 

   Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu 

je nazván mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za 

snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném manželství 

jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila zázračně 

počatým plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život 

nebyl snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta 

pohodlím. Přesto je plná radosti, neboť je to cesta víry, 

plná lásky a života ve spojení s Bohem. 

Sv. Josef zemřel v Nazaretě, ještě před veřejným 

vystoupením Pána Ježíše. Je patronem  Čech (od 

r.1654) i jiných zemí, posléze celé církve, jmenovitě 

karmelitánů a křesťanských rodin. 

 

Další památky: 

18. března – nezávazná pam. sv. Cyrila 

Jeruzalémského  

23. března – nezávazná pam. sv. Turibia z Mongroveja, 

biskupa 

24. března – Květná (Pašijová) neděle – bude 

žehnání ratolestí a průvod.   V 10.00 hod. PAŠIJE 

podle sv. Jana v netradičním podání. 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 17.3.2013 – v 9.00 hod. 

                          v 10.30 – Za farníky 

Út 19.3.2013 – Za Boží požehnání pro Janu 

Ne 24.3.2013 – v 9.00 hod. Za † otce a dědečka a za celou 

rodinu 

                          v 15.00 – Za farníky 

 

HABEMUS PAPAM 

   

   Ve 20.22 hodin (13. března 2013) vystoupil Svatý otec 

František na balkón vatikánské baziliky, aby odsud pozdravil 

shromáždění a udělil všem své apoštolské požehnání Urbi et 

Orbi. Před samotným požehnáním se k lidem obrátil 

následujícími slovy: 

   Bratři a sestry, dobrý večer!  Víte dobře, že úkolem 

konkláve bylo zvolit nového římského biskupa. Zdá se, že 

mí bratři kardinálové se pro něj vydali až téměř na konec 

světa... Nyní jsme ovšem zde... Děkuji vám za přivítání. 

Římské diecézní společenství má nyní svého biskupa: 

díky! Především bych se nyní chtěl pomodlit za našeho 

biskupa emeritního, Benedikta XVI. Modleme se všichni 

společně, aby mu Pán žehnal a Panna Maria aby ho 

chránila. (Papež se spolu s věřícími, shromážděnými 

na Svatopetrském náměstí, modlí Otče náš, Zdrávas Maria 
a Sláva Otci.) 

   Nyní tedy nastupujeme společnou cestu: biskup a jeho 

lid. Je to cesta římské církve, která všem ostatním církvím 

předsedá v lásce. Cesta bratrství, lásky, vzájemné důvěry. 

Modleme se vždy jedni za druhé, za sebe navzájem. 

Modleme se i za celý svět, aby v něm zavládlo bratrství. 

Přeji vám, aby tato cesta, kterou dnes nastupujeme a na níž 

mi bude pomáhat zde přítomný kardinál vikář, přinášela 

hojné plody pro evangelizaci tohoto krásného města. 

   Nyní vám udělím své požehnání, ale ještě před tím vás 

prosím o jednu laskavost: dříve než biskup požehná lidu, 

prosím vás, abyste Pána prosili o požehnání pro mne, 

prosím o modlitbu lidu za požehnání pro jejich biskupa. 

Tuto svou modlitbu za mne předneste nyní v tichosti. 

(...)  Nyní tedy udělím své požehnání vám i celému světu, 

všem lidem dobré vůle.    (Požehnání) 

   Bratři a sestry, nyní se s vámi loučím. Děkuji vám za toto 

přijetí. Modlete se za mne a brzy na shledanou. Setkáme se 

zase brzy: zítra budu prosit Pannu Marii, aby chránila celý 

Řím. Dobrý večer a dobrou noc! 

Předložit svůj názor Bohu 
 

   Leckdy volí křesťané zpověď proto, že se chtějí vyhnout 

své vině. Rádi by se zpovědí rychle zbavili své viny, aniž 

by se s ní vyrovnali. To však není zralé zacházení s vinou. 

Zpověď mě od mé viny osvobodí jen tehdy, když na ni 

otevřeně pohlédnu. Pohled na ni začíná vzpomínkou: 

vyvolám si v paměti situaci, v níž jsem se provinil nebo 

v níž jsem reagoval s pocitem viny. Vzpomínka ve mně 

vzbudí negativní pocity, vztek a hněv proti sobě samému  

a proti těm, kdo mi ublížili; bolest, zklamání, smutek. 

Těmto negativním pocitům se nesmím vyhýbat, protože by 

se pak nemusely proměnit. Bez tohoto vyrovnání se svou 

vinou bych se dále nevyvíjel, jen bych pořád kroužil kolem 

svých pocitů. Pak by mě ani zpověď nevedla ke 

skutečnému obrácení, ale jen k upevnění mého chybného 

chování. Obrácení vyžaduje i jistou námahu. Tomu nás učí 

psychologie. A i když náboženský způsob zacházení 

s vinou spočívá v tom, že ji ukáži Bohu a s pohledem na 

milosrdného Pána uvěřím v odpuštění, které mě od mé viny 

osvobodí, přesto mě to neosvobozuje od práce na sobě 

samém. Mohu ukázat Bohu jen tu vinu, na kterou se 

vědomě dívám a v níž jsem narazil na pravdu o sobě. Toto 

vědomé vnímání a prohlédnutí vlastní viny a za ní stojících 

konfliktů je akt, který musím učinit sám. Odpuštění je Boží 

dar. Není ani zasloužené ani koupené. Já však mohu tento 

dar přijmout jen tehdy, vztáhnu-li k Bohu své prázdné ruce 

a v nich bude pravdivý obraz o mně. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

31. Proč Bůh sám sebe nazývá jménem? 

   Bůh nazývá sám sebe jménem, protože si přeje být 

oslovován. 

   Bůh si nepřeje zůstat inkognito. Nechce být uctíván jen 

jako jakési pocitové či tušené „vyšší bytí“. Bůh touží být 

poznáván a oslovován jako skutečný a jednající. 

V hořícím keři prozrazuje Mojžíšovi své svaté jméno: 

JHVH. Bůh tak svému lidu umožňuje, aby k němu volal, 

přesto však zůstává Bohem skrytým, přítomným 

Tajemstvím. Z úcty se Boží jméno v Izraeli 

nevyslovovalo (a nevyslovuje) a nahrazuje se čestným 

titulem Adonai (Pán). Právě tohoto slova užívá Nový 

Zákon, když vyznává a oslavuje Ježíše jako pravého 

Boha: „Ježíš je Pán“. 
 


