
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana  

a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před 

nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv 

zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak 

s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, 

je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: 

jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě 

mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku 

se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám 

zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli 

tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich  

a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli 

nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, 

přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud 

nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“     (Mt 17, 1-9)  

 

   Ježíš chce, aby ti, kteří jsou s ním a věří v něho, věděli, 

kdo on doopravdy je. Proto odhalil před třemi učedníky 

svou totožnost. Ježíšovo tělo zazářilo oslaveným lidstvím. 

Dá se přirovnat jedině k jeho zmrtvýchvstalému tělu. 

Určité prvky události na hoře proměnění připomínají to, co 

se kdysi stalo Mojžíšovi na hoře Sinaj, kde obdržel 

Desatero. Mojžíšův obličej po setkání s Bohem také zářil. 
Vrcholným bodem vyprávění o proměnění Ježíše není 

oslnivé zbělení šatů nebo sláva zářící z jeho tváře. 

Nejdůležitější je vyhlášení, že Ježíš je Božím Synem. Na 

Sinaji Mojžíš dostal kamenné desky s Právem, které 

Izraelité měli zachovávat. Na hoře proměnění Bůh 

vyhlašuje, že od této chvíle mají poslouchat Ježíše. Petrův 

návrh postavit tři stany svědčí o tom, že apoštolové pořád 

nerozumí, kdo Ježíš je a jaká je jeho misie.Teprve ve světle 

zmrtvýchvstání a naplněním Duchem svatým pochopí, že 

na hoře proměnění uviděl Ježíšovu slávu a zažil 

opravdovou Boží přítomnost. (Pramen: komentář k textu 

evangelia) 

Modlitba 
 

Všemohoucí Bože, Otče, Synu i Duchu svatý, 

chválíme tě a děkujeme, že jsi založil své království 

v tomto světě smrti; že se posud zvěstuje tvé slovo a že 

shromažďuješ svůj lid. Uděl svou milostí zmužilost své 

církvi, aby bez strachu vyznávala svou víru a vděčně 

vydávala svědectví o tvé svaté lásce. Zachovej nás na 

správné cestě, abychom se uprostřed všelijakého 

nepřátelství ani nedali vehnat do zoufalství, ani nemysleli 

o sobě příliš vysoko. Potěš ty, kteří trpí pro tvé 

evangelium. Vysvoboď nás z našeho sevření a úzkosti. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 Smrt překonáme tím, že v ní objevíme Boha. (Teilhard 

de Chardin) 

 Nevezme mě smrt, ale Bůh. (Terezie od Dítěte Ježíše) 

 Modlitba je skutečně modlitbou a ne zbožným 

povídáním, když na sebe bereme odpovědnost  

a plníme ji. (Alfred Delp) 

 Když se modlím, otevírám se pro Boha, který je 

s námi. Můžeme se modlit určitými slovy, ale i beze 

slov, zatímco mlčíme, přemýšlíme, pracujeme. (Joerg 

Zink) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. na faře 

 Křesťanské rozhovory – St 19.3.2014 v 18.30 h 
 

Odpověď k žalmu – neděle 16.3.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ať spočine na nás, Hospodine, tvé 

milosrdenství.“ 

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:  

Lukavec – Út 18.3.2014 v 15.00 hod. 

Lovosice - Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

VÁCLAV Č. 11 (2014) 

16.3.2014  

2. 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. Byl vyvolenou hlavou Svaté 

rodiny. Pius XI., když ho 8.12. 1870 prohlásil patronem 

celé Církve. Od r.1654 Patron Čech. 
 

Další památky: 

18. března – nezávazná památka sv. Cyrila 

Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 

23. března – 3. neděle postní  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 16.3.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

St – 19.3.2014 – za Boží požehnání pro paní Hubkovou 

Ne - 23.3.2014 – v 9.00 hod.  

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Milana 

Svojšeho  

   Postní duchovní obnova ve farnosti Všech Svatých 

v Litoměřicích se koná v sobotu 5. dubna 2014 od 14.00 

hod. v DDKT. Povede ji P. Vojtěch Suchý SJ. Všichni jste 

srdečně zváni. 
 

 

Pokřivené obrazy 
(Marie Svatošová) 

 

   Kdykoliv se setkám s člověkem, který teprve v závěru 

života objeví a uzná, že nikoliv něco, ale Někdo nad námi 

je, mám velkou radost a zároveň je mi líto, že na to přišel 

až teď. Oč mohl být jeho předchozí život bohatší, 

radostnější, plnější a šťastnější, kdyby se s Bohem setkal 

dřív. Kdo za to může? Kde se stala chyba? Bůh si nás 

stvořil jako své obrazy, chce, abychom se mu co nejvíce 

podobali. Nikdo nemůže tělesnýma očima spatřit Boha 

samého, ale Boží obraz může vidět každý. Nikoliv 

v galerii, ale v lidech kolem sebe. Tady může být problém. 

Kdybychom se jimi snažili být alespoň my křesťané, 

nemělo by tolik lidí kolem nás problém pochopit, že nad 

námi je ne něco, ale Někdo. Jestliže se za celý život se 

žádným ryzím obrazem Božím nesetkali, čí je to vina? 

Jejich? Moje? 
 

   Jak si vysvětlit, že se prvotní církev před dvěma 

tisíciletími rychle rozrůstala a křesťanství se do okolního 

pohanského světa tak neuvěřitelně šířilo? Nebylo to právě 

tím, že první křesťané těmi ryzími obrazy Božími opravdu 

byli? Z Bible o nich víme, že zůstávali pevně spojeni 

s Kristem, jako větve s kmenem. A plody tomu odpovídaly. 

Byly jimi láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 

dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. První křesťané jimi 

byli tak nápadní, že je nikdo nemohl přehlédnout, a tak 

přitažliví, že to nikoho nenechalo netečným. Dnes už se 

takové věci ve světě nedějí? Ale dějí. Svědčí o tom 

například misionáři ze zemí třetího světa, kde se 

křesťanství šíří stejně mohutně jako kdysi ze své kolébky. 

(pokračování v příštím čísle) 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

17. pokračování 

18. Plnost, k níž Ježíš víru přivádí, má další rozhodující 

aspekt. Ve víře Kristus není pouze tím, ve kterého věříme, 

maximálním zjevením Boží lásky, ale také tím, s nímž se 

spojujeme, abychom mohli věřit. Víra nejenom hledí na 

Ježíše, ale dívá se také z Ježíšovy perspektivy, Jeho očima; 
je to účast na jeho způsobu vidění..... Ježíš, Jeho Syn, se 

prezentuje jako ten, který nám vysvětluje Boha (srov. Jan 
1,18). 

   Toto je nádherné místo encykliky. Obrací směr naší 

pozornosti od „hledění na Ježíše“ k „hledění s Ježíšem“. 

Když takto čteme řádky evangelií a když se takto díváme 

na svůj život, můžeme se o Bohu dozvědět více, než jen 

usilovným mudrováním. Má to být nekončící proces - tak, 

jak postupujeme životem se potřebujeme znovu a znovu 

dívat s Ježíšem, tedy jeho očima na to, co prožíváme a co 

je kolem nás. Srovnávat nás pohled s tím, jak se na věci 

světa a události života díval on.  

 Je prosba o víru trvalou součástí mých modliteb? 

 Jsem přesvědčen o tom, že mi Boží Syn Ježíš pomáhá 

poznávat Trojjediného Boha a rozumět mu? 

Poutní zájezd do Polska 
 

   Římskokatolická farnost - děkanství U Všech svatých  

v Litoměřicích, farnost Lovosice a farnost Libochovice vás 

zvou na poutní zájezd do Polska ve dnech 1.- 4. května 

2014.  
 

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)  
 

   Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Biskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 23.3.2014 

celodiecézní sbírku na pojištění církevního majetku na 

území diecéze. 
 

Děkujeme za Vaši štědrost. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

82. Není pohoršlivé nazývat Marii Boží „Matkou“? 
   V žádném případě. Ten, kdo oslovuje Marii jako Boží 

Matku, zároveň tím vyznává, že její syn je Bůh. 

   Když se prvotní křesťané přeli o to, kým je Ježíš, stal se 

titul Theotokos („Bohorodička“) poznávacím znamením 

pravověrné interpretace Písma svatého: Maria nezrodila 

pouhého člověka, který by se až po svém narození „stal“ 

Bohem, nýbrž už ve svém těle nosila skutečného Božího 

syna. Tato otázka se nevztahuje předně na Marii, ale 

podstatně se dotýká jádra sporu o to, zda je Ježíš zároveň 

pravý člověk a pravý Bůh. 
 


