
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. 

Plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem 

oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo 

znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se a když se vrátil, 

viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: 

„Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to 

on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem 

to já.“ Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, 

kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. 

Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On 

jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se  

a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od 

Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak 

by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A nemohli 

se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty  

o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to 

prorok.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a ty nás 

chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho 

vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ 

Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš 

mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to 

řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena.  
                                                   (Jan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)  

   V postní době čteme dlouhé 

pasáže z Janova evangelia, protože tvoří křestní katecheze. 

Dnešní je vysvětlením Ježíšova zvolání: „Já jsem světlo 

světa.“ Uzdravení ze slepoty je nejen zázrak fyzického 

uzdravení, ale i naplnění zaslíbení proroků. Zároveň je 

slepota symbolickým vyjádřením života bez víry. Na slepci 

sledujeme postupné zrání víry.      (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Radostně si připomínám tvou přítomnost. Tobě dávám 

tyto noční hodiny. I když nemohu spát, mohu odpočívat. 

Jak ty to chceš, tak je to dobré. Slituj se nad všemi, kteří 

teď nemají domov, kteří jsou sužováni nemocí a bolestmi, 

kteří jsou utiskováni a mučeni druhými.  

Buď jim nablízku a dej jim svou blízkost pocítit. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 Mariina odpověď je tím nejvíce rozhodujícím slovem 

v dějinách. (Reinhold Schneider) 

 Modlitba je rozmluva člověka s Bohem. Je to tajemné 

a intimní spojení, které člověk navazuje s pánem světa. 

Oslovuje ho z nejhlubší blízkosti slovem Ty a říká mu 

všechno, co ho tíží, co jím hýbá a co ho obšťastňuje. 
(W. Lindenberg) 

 Ať jsou spravedliví lidé jakkoli bezmocní, jen kvůli 

nim stojí za to žít. (Albert Einstein) 

 Pravda o sobě samém je těžko stravitelná. Proto lidé 

v této věci drží tak přísnou dietu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. na faře 
 

Odpověď k žalmu – neděle 30.3.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodin je můj pastýř,  

nic nepostrádám.“ 

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 – 1.4.2014 v 15.00 hod. 

Lovosice – Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

Sulejovice – 6.4.2014 – mše sv. bude zrušena 

VÁCLAV Č. 13 (2014) 

30.3.2014  

4. neděle postní 



 

Některé památky v týdnu 
 

4. dubna – nezávazná pam. sv. Izidora, 

biskupa a učitele církve 
 

   Narodil se kolem r. 560 u Sevilly, snad v Novém 

Kartágu ve Španělsku ve významné rodině, která dala 

Církvi několik svatých. V dětství mu zemřeli oba rodiče 

a starost o rodinu i o Isidorovu výchovu převzal Leandr, 

který byl o 20 let starší. Po počáteční nechuti k učení 

dosáhl svým rozhodnutím a vytrvalostí toho, že se stal 

učitelem středověku. Byl biskupem v Seville, napsal 

mnoho spisů, svolal a řídil několik koncilů, na kterých 

byly moudře uspořádány četné záležitosti. Denně prý 

rozjímal o umučení Spasitele. Byl svatý nejen 

moudrostí, ale i láskou, pokorou, trpělivým snášením 

utrpení, pokáním. a modlitbou. 
 

Další památky: 

2.4.2014 – nezávazná pam. sv. Františka z Pauly, 

poustevníka  

5.4.2014 - nezávazná pam. sv. Vincence Ferrerského, 

kněze 

6. dubna – 5. neděle postní  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 30.3.2014 – v 9.00 hod. za farníky  

v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Augustinu Gabrielovou 

Út – 1.4.2014 – za † Rudu Effenbergra 

St – 2.4.2014 –  za duchovní uzdravení sestry a její rodiny 

Ne - 6.4.2014 – v 9.00 hod. za † paní Gebhardtovou 
 

   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. 
 

Oči bez jiskry, tváře bez úsměvu  
(Marie Svatošová) 

 

   Je to normální? Není to normální? Je to choroba nebo co 

to vlastně je? Dá se to vždycky vysvětlit jen únavou? 

Fenomén, vyskytující se ve všech věkových skupinách  

i společenských vrstvách, u obou pohlaví – oči bez jiskry, 

tváře bez úsměvu. Nic nemá cenu, všechno je zbytečné, 

marnost nad marnost, nuda a otrava a na světě je samá 

nespravedlnost. Kde se ta otrávenost v takové míře bere? 

Jedni přiznávají znechucení politikou, jiní zklamání 

partnerem nebo vlastními dětmi, nenaplněná očekávání, 

včetně nevydařených vztahů. To všechno sice je objektivní 

skutečnost a bolavá pravda, nikoli však prvotní příčina. Je 

to už důsledek něčeho, co má kořeny hlubší a co je nutno 

odhalit a pojmenovat. Lidí s diagnózou „oči bez jiskry, tvář 

bez úsměvu“ projdou ordinacemi lékařů každý den tisíce. 

Statistika je nepodchytí, protože oficiální seznam diagnóz 

takový pojem nezná. Lékaři ho tudíž vykazují pod 

nejrůznějšími psychosomatickými chorobami. Příčinou se 

moc nezabývají, léčí jen důsledky, pojišťovna to zaplatí, 

zatímco stav nemocného nepozorovaně přechází do 

chronického stádia. Pacient časem pochopí, že to k ničemu 

nevede, a rezignuje. Ne každý. Mnozí s tím i desítky let 

velmi statečně zápasí. Najdou si nejrůznější ušlechtilé 

koníčky, cestují po světě nebo se vyžívají v chalupaření. 

K něčemu se upnou. To je samo o sobě dobré a dlouhé 

roky se může i zdát, že je tím problém vyřešen. Jenže on je 

pouze odsunut a oddálen. 

   Pravou příčinu, kterou nedokázali diagnostikovat ani 

lékaři, rozpozná leckdy na sklonku života nemocný sám. 

V mysli se mu vynořují existenciální otázky a začíná si 

uvědomovat, o jak falešné jistoty se dosud v životě opíral. 

Svěří-li se s tím druhému člověku, znamená to, že mu 

důvěřuje a očekává od něho pomoc. Zpočátku opatrně 

sonduje: „Něco nad námi přece jen asi bude.“ Proč se o to 
najednou zajímá? Copak nemá dost jiných starostí? Jenže 

lidská bytost není jen soubor tkání a orgánů. Stejně hlasitě 

jako tělo, mnohdy i silněji, se ozývá duše nemocného 

člověka. (pokračování v následujícím čísle) 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

19. pokračování 

   20. Nová logika víry se soustředí na Krista. Víra v Kristu 

nás zachraňuje, protože v Něm se život radikálně otevírá 

lásce, která nás předchází a přetváří zevnitř, jedná v nás  

a s námi. .....Svým vtělením a vzkříšením Boží Syn objal 
celého člověka a přebývá v našich srdcích skrze Ducha 

svatého. Víra ví, že se nám Bůh stal velice blízkým, že 
Kristus nám byl dán jako velký dar, který nás vnitřně 

přetváří, přebývá v nás a tak nám dává světlo, jež osvěcuje 

počátek i konec života, celý oblouk lidské pouti. 

  

   Snad ten, kdo uvěří jako dospělý, si snáze uvědomí, že 

„logika víry“ je v jeho životě něco nového. Ten, kdo ve 

víře vyrostl, bude spíš pociťovat svou odlišnost od „logiky 

života“ lidí kolem sebe. Jde ale vždy o totéž. Je třeba 

přivolit k tomu, aby nás „Kristus objal a přebýval v našich 

srdcích“, byť na to budeme v běhu dní opakovaně 

zapomínat nebo pochybovat, zda to tak je. 

 Jak si představuji toto „objetí Kristem“ ve svém 

vlastním životě? 

 Je mi Kristus opravdu darem, který se včlenil do 

mého života a ovlivňuje ho? Nebo zatím váhám? 

Nebo o tom zatím ani nepřemýšlím?  

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.  

Děkujeme. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

84. Byla Maria pouhým Božím nástrojem? 
   Maria byla více než pouhý Boží nástroj. Díky jejímu 

aktivnímu souhlasu přijal Bůh lidské tělo. 

   Andělovi, který Marii oznámil, že porodí „Syna 

Nejvyššího“, odpověděla: „Ať se mi stane podle tvého 

slova“. Spása lidstva v Ježíši Kristu tedy začíná Božím 

dotazem, svobodnou odpovědí člověka – a nemanželským 

těhotenstvím. Nanejvýš neobvyklými cestami se Maria 

stala pro nás „branou spásy“. 
 


