
Z dnešního evangelia: 

   (...) Když došli na místo, které se nazývá Lebka, 

ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého 

po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 

činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. 

Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať 

pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ 

Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet  

a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad 

ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch 

zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak ty nejsi 

Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani 

ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! 

My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si 

zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic 

zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 

svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes 

budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct hodin. Tu 

nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože se 

zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš 

zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím 

svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled. Když 

setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk 

byl skutečně spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam 

shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili se 

v prsa a vraceli se domů.  (Lk 23, 33-48) 

   Když Ježíš visí na kříži, je na posledy pokoušen   

ďáblem, který používá lidi: členy velerady, vojáky  

a zločince. Jenom sv. Lukáš popisuje obrácení jednoho ze 

zločinců.  

   V Písmu svatém, na různých místech Starého Zákona, je 

řečeno, že se v den soudu nad světem ukážou zvláštní 

znamení. Ukázání se jich, v okamžiku smrti Pána Ježíše 

znamená, že právě v tu chvíli je odsouzen satan, zlo a smrt 

vyplývající ze hříchu. Důležitý význam má také roztrhnutí 

chrámové opony. Za tu oponu vcházel velekněz a to jenom 

jednou za rok. Smrt Ježíše, která je novou smlouvou Boha 
s lidmi, znamená, že od té doby každý člověk má v Ježíši 

bezprostřední přístup k Bohu. Plné uspokojení a slova 

„Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ svědčí, že 

nejsou v Ježíši pochybnosti nebo zoufalství, ale pocit 

vyplnění svého díla a také pocit sjednocení s Bohem 

Otcem.                                  (Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitba za papeže 
 

   Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže 

Františka, který je tvým darem celé církvi a každému 

z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí 

usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je 

k prospěchu Božího lidu a celého světa.. 
 

 

 

 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Pod škraboškou „zábavy“, všudypřítomné v naší 

civilizaci, se skrývá nejen nedostatek radosti, nuda  

a deprese, ale nezřídka i duchovní zoufalství, podle 

Kierkegaarda „nemoc k smrti“. ( T. Halík) 

 Velké pravdy přicházejí na „ slepičích nožkách“. 
(Nitzsche) 

 Umění prodloužit život? Raději se naučme umění jak 

ho snášet. (Feuchtersleben) 

 Kdo se rozhodne pro Krista, ten může zemřít, ale 

nemůže být přemožen (sv. Jeroným) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. na faře (mše sv. 

bude v kostele) 

 

Odpověď k žalmu – neděle 24.3.2013 
 

 

 

 

 

 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá - 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.   

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny v příštím týdnu: 

Velemín 30.3.2013 - zrušena 

Sulejovice 31.3.2013 – zrušena 1.4. v 10.30 hod. 

(Tabule níže) 

VÁCLAVČ.12(2013) 

24.3.2013  

Květná (Pašijová) neděle 



 

Některé památky v týdnu 
 

Květná (Pašijová) neděle 
 
 

   Nazývá se také pašijová, protože se čtením pašijí 

připomíná Kristovo utrpení. V Římském misálu má 

označení "Dominica in Palmis de passione Domini." 

   Tato neděle, která je 6. v postní době, ukazuje 

kontrast - oslavné vítání Krista a následnou žádost  

o jeho ukřižování - obojí davem vyvoleného lidu  

v městě Jeruzalémě. 

   Bohoslužba dnes začíná většinou shromážděním  

u vchodu do kostela, kde kněz posvětí ratolesti  

(v našem kraji květy jívy, zvané kočičky), které jsou 

náhradou palmových ratolestí, kladených na cestu 

přicházejícímu Mesiáši. Zde se čte evangelium, v němž 

je zdůrazněno provolávání zástupů: "Hosana synu 

Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!" 

   Kněz připomíná, že je začátek Svatého týdne a nejde 
jen o vzpomínku na Kristův slavný vjezd, ale především 

o naše osobní vyznání, že je naším Vykupitelem  

a Pánem, s nímž chceme jít v celém dalším životě. 

 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

rodinu 

                          V Sulejovicích –  v 15.00 –  

Po 25.3.2013 – Za Boží požehnání pro dívku, které 

pomáháme v Adopci na dálku. 

So 30.3.2013 – Poděkování za dar zdraví pro Jiříka 

Kudrmana a jeho rodinu 

Ne 31.3.2013 – v 10.00 hod. Za farníky 

Po 1.4.2013 – v 9.00 hod. Za † Rudu Effenbergra 

                       v 10.30 -  

 

Smysl zpovědi 
 

   Mnoho lidí se dnes ptá, proč se musí zpovídat, že Bůh 

jistě odpustí i bez zpovědi; že mohou svou vinu vyříkat 

Bohu přímo a k tomu nepotřebují žádného kněze. Bůh nám 

přirozeně odpouští naši vinu i bez zpovědi, není na ni 

vázán. Bůh je vždy odpouštějící. Jeho odpouštějící lásku 

můžeme zakusit, jestliže slyšíme nebo meditujeme jeho 

slovo, nastavíme-li svou pravdu Boží lásce. Otázka není, 

jak Bůh odpouští, nýbrž jak my můžeme věřit v jeho 

odpuštění. Ritus zpovědi by nám především rád pomohl 

v jeho odpuštění věřit, protože nám jakýsi vnitřní hlas brání 

v akceptaci Božího odpuštění. Kdo se provinil, cítí se jako 

nepřijatelný. Od tohoto pocitu ho může často osvobodit 

povzbuzující slovo nějakého přítele. Potřebuje ritus, který 

pronikne do hloubky jeho nevědomí a odstraní psychické 

bariery, které mu brání ve víře v odpuštění. Protože nás 

vina vylučuje z lidského společenství, potřebuje skutečně 

hluboká vina rozhovor, aby se viník opět mohl cítit jako 

člověk mezi lidmi. 

   Zpověď strhne zeď, která nás dělí od Boha, od nás 

samých a od lidí vůbec. Pro zdraví člověka je zřejmě nutné 

nalézt místo, kde by mohl vědomě své chyby a slabosti 

vyznat a o své vině a pocitech viny mluvit. Normálně se 

svými přáteli raději mluvíme o svých silných stránkách, 

skutečnou vinu zamlčujeme. Je pro nás osvobozující, 
můžeme-li mluvit o všem – i o vlastní vině, ale rozhovor  

o ní se  zdaří  jen tehdy, máme-li rámec, který nás chrání, 

místo, na němž nebudeme odsouzeni, nýbrž kde zakusíme 

bezpodmínečné přijetí. Takovým je dnes především terapie 

a zpověď. Kdo nemůže mluvit o své vině, ten bude ve 

svém nitru stále trýzněn strachem, že někdo jeho chyby 

odhalí. Řeč o mé vině mě osvobodí od tohoto strachu.  

   Podle Junga je důležitý ritus zpovědi proto, abychom 

překonali v hloubce nevědomí svou hlubokou nedůvěru 

v odpuštění. Účinek pravého ritu není vůbec magický, 

nýbrž psychologický. Zpověď zprostředkovává odpuštění 

Boží tak, že zasáhne i hlubinu lidského srdce. Jung 

přikládá ritu v duši člověka účinnost hlubší než slova, 

protože ta se obracejí jen na rozum nebo cit. Církvím 

vytýká, že zanedbávají psychologický smysl ritu. Pro 

církev by bylo důležitým úkolem vrátit se k ritu zpovědi,  

a tak se dotknout srdce člověka, aby v hloubi své duše 

uvěřil v odpuštění, a tak zakusil jeho osvobozující moc. 

Tento ritus uvádí penitenta do kontaktu s plnou mocí Ježíše 

Krista, který sám s viníkem jedná a osvobozuje ho od jeho 

viny: Odpouštějí se ti hříchy… vstaň, vezmi své lože  

a choď.                                 (Anselm Grun: Škola odpuštění) 
 

Zpověd` 
 

   V našem kostele bude v úterý 26. března den zpovědi. 

Tato svátost nás připravuje na plné a radostné slavení 

velikonočních svátků. Přijede k nám ještě jeden kněz. 

Budeme zpovídat od 16.30 hod. v kostele,  

v 17.30 hod začne v kostele mše svatá, ale jeden kněz bude 

nadále sloužit ve zpovědnici.  

   Katolická církev nenutí ke svátostem, máme si ale 

uvědomovat, že každý, kdo má lásku k Ježíšovi, touží po 

usmíření s ním. Proto nám církev dává ve 2. církevním 

přikázání povzbuzení: Vyzpovídat se ze svývh hříchů 

alespoň jednou za rok. Prosím, s kněžské starosti o vás, 

přijd`te se usmířit s Bohem.          vaš farář P. Roman Depa 

 
SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE 2013  

rozvrh bohoslužeb 

kostel sv. Václava v LOVOSICÍCH 

pondělí 25.3. 17.30 v kapli na faře 

úterý 26.3 17.30 v kostele (zpověd` od 16.30 hod.) 

středa 27.3. 17.30 v kapli na faře 

  Velikonoční Triduum 

Zelený 

Čtvrtek 
17.30 mše na památku Večeře Páně 

Velký Pátek 17.00 Památka umučení Páně 

Bílá Sobota 20.00 Velikonoční vigilie 

neděle 10.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

pondělí 9.00 Pondělí v oktávu velikonočním 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

32. Co znamená, že Bůh je pravda? 

   „Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není“. Jeho slovo je 

pravda a jeho zákon je pravda. Ježíš se zaručuje vlastní 

osobou za Boží pravdu, když před Pilátem vyznává: „Já 

jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych 

vydal svědectví pravdě“. 

   Boha nelze podrobit důkaznímu řízení, protože věda ho 

nemůže prohlásit za objekt zkoumání. A přece se Bůh ze 

své vůle podrobuje určitému druhu důkazního řízení. To, 

že Bůh je pravda, víme na základě Ježíšovy absolutní 

věrohodnosti. On je „cesta, pravda a život“. Každý, kdo 

se na něho spolehne, to může objevit a vyzkoušet. Kdyby 

Bůh nebyl „pravda“, nemohla by víra vstoupit do dialogu 

s rozumem. Mohou se však navzájem domluvit, protože 

Bůh je pravda a pravda je božská. 
 


