
Z dnešního evangelia: 

   Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno 

ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu 

odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu 

druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: 

„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten 

druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi 

zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr  

a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam 

leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel  

i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy 

plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela 

u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. 

Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu 

první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš 

musí vstát z mrtvých.  (Jan  20, 1-9) 

 

   Evangelista Jan se pečlivě snaží určit hierarchii svědků 

zmrtvýchvstání Ježíše. Prvním, i když nepřímým svědkem 

je Marie Magdalská, která sama přichází ke hrobu a vidí 

odstraněný kámen. Druhým svědkem je učedník, kterého 

Ježíš miloval a který jako první uviděl vnítřek hrobu. 

Třetím je Petr, který jako první vešel do hrobu. Pocta 

prvenství se ale vrátí k Marii Magdaléně, protože ona první 

uvidí zmrtvýchvstalého Ježíše. Tyto tři osoby jsou tedy 

společně prvními svědky zmrtvýchvstání. Žádná z nich 

nemohla popřít pravdu, protože svědectví jedné osoby bylo 

potvrzené nezávislým svědectvím ostatních. Do té doby 

učedníci byli s Ježíšem, naslouchali jeho slovům, viděli 

jeho činy, ale jejich znalost Mistra nebyla plná, poněvadž 

si nebyli jasně vědomi, kým on je. Tím se u nich projevil 

nedostatek víry. Teprve zmrtvýchvstání probouzí víru 

učedníků, která je jednoznačná s přijetím toho, co Písmo 

mluví o Ježíšovi. K uvěření v Ježíše nestačí  koncentrovat 

se na svědectví svědků, ale je nutně třeba pochopit  

a přijmout Písmo, v kterém Bůh zjevil pravdu  

o svém Synu. 

                                              (Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitba na sobotu 
 

   Všemohoucí Bože, nastává konec týdne – děkuji ti. Ty 

mě znáš, kdo před tebou obstojí? Smím k tobě přijít se 

svými chybami. Ty mě máš rád a odpouštíš mi kvůli 

Ježíšovi, který za nás zemřel – a žije. Naprav, co se mou 

vinou pokazilo. Dej, ať překonáme všechna napětí mezi 

sebou a odpouštíme si. Jen tak mohu ukončit tento týden 

v tvém pokoji a přistoupit k tvému stolu. Pak jsi 

uprostřed nás. Osvěť svatým Duchem všechny, kteří tě 

zvěstují. Tvé slovo ať se pro mě stane světlem, tvůj svatý 

pokrm silou pro všechny dny nového týdne. Amen. 
 

 

  
 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Škola víry, to není vítězný pochod, ale cesta posetá 

utrpením a láskou, zkouškami a věrností, kterou je 

třeba každodenně obnovovat. (Benedikt XVI: 

Katecheze z 24.5.2006) 

 Nejkrásnějším vítězstvím je zvítězit sám nad sebou. 

(Logau) 

 Kdo nemá žádný charakter, není vůbec člověkem, ale 

jenom předmětem. (Chamfort) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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) 

 Křesťanské rozhovory – St 3.4.2013 v 18.30 hod 

 

Odpověď k žalmu – neděle 31.3.2013 
 

 

 

 

 

 

„Toto je den, který učinil Hospodin, 

jásejme a radujme se z něho.“ 

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: 

Sulejovice 1.4. 2013 v 10.30 hod. 
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Zmrtvýchvstání Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

Velikonoce – Neděle Zmrtvýchvstání 

Páně 
 
 

  Slavíme největší slavnost církevního roku: Pán 

přemohl smrt – žije a přichází k nám nikoli  

s odsouzením, ale s nabídkou záchrany. Popsat 

skutečnost vzkříšení není nijak snadné. Evangelium 

popíše zážitek vzkříšení příběhem. Žalm 118, který se  

o Velikonocích opakuje hned několikrát, je jedním  

z nejvýstižnějších textů popisující fakt a důsledky 

vzkříšení. A nejenom to, apoštolové záhy pochopí, že 

jsou voláni, aby tuto radostnou zvěst nesli daleko za 

hranice Jeruzaléma. Přijetím vzkříšeného Krista 

dostáváme svobodu, abychom pozvedli hlavu od 

nejrůznějších lidských pokusů, jak svojí vlastní silou 

dosáhnout spásy. (Pramen: Pastorace.cz) 

  

Další památky: 

1.- 7. dubna – Velikonoční oktav 

7. dubna – 2. neděle velikonoční (Božího 

milosrdenství) 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 31.3.2013 – v 10.00 hod. Za farníky 

Po 1.4.2013 – v 9.00 hod. Za † Rudu Effenbergra 

                       v Sulejovicích v 10.30 -  

Ne 7.4.2013 – v 9.00 hod. Za † Rudolfa Effenbergra  

a požehnání pro celou rodinu 

                          v 10.30 – Za Pavla Horkého a jeho rodinu. 

 

Poděkování 
 

   Děkuji všem, kteří jste přispěli ke kráse Velikonočního 

třídení: Děkuji za úklid a výzdobu kostela, děkuji všem 

zpěvákům a hudebníkům, oběma varhaníkům (panu 

Stýblovi a panu Kaiserovi), sbormistrovi panu 

Tesaříkovi. Děkuji panu kostelníkovi a ministrantům.  
 

Všem upřímné Pán Bůh zaplať! 
 

Přeji všem farníkům, 

spoluobčanům a hostům milostiplné 

velikonoční svátky  

               vaš farář P. Roman Depa 

 
 

Odpuštění a usmíření 
 

   Sv. Pavel je naplněn velikou hrdostí a zároveň nesmírnou 

radostí, když píše: „Smíme se i chlubit Bohem skrze 

našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní 

dostalo usmíření“. Lidé v sobě rozervaní a rozpolcení, kteří 

žijí v nepřátelství sami se sebou i spolu navzájem, jsou 

smiřováni sami se sebou i spolu navzájem v Ježíši Kristu  

a především v jeho smrti na kříži, v níž se láska Boží 

zviditelnila. A především jsou smiřováni s Bohem, od 

něhož se svým hříchem odvrátili, a tím se odcizili 

vlastnímu základu. Pavel pak nazývá úkol, který Ježíš 

ukládá apoštolům „službou usmíření“. Oběma slovy – 

„odpuštění“ a „usmíření“ – je vyjádřena podstata 

křesťanské zvěsti. Podle toho, zda dnes církev smíření 

nejen hlásá, nýbrž i tvoří, se rozhoduje, zda je v pravdě 

církví Ježíše Krista.  

   Zvěst o odpuštění a usmíření dnes odpovídá na centrální 

nouzi lidí, na jejich rozervanost, na jejich neschopnost žít 

smířeně se sebou samými i spolu navzájem a sami sobě 

odpouštět. Mnozí se dnes drásají výčitkami viny a tím, že 

se vracejí k vinám minulosti. Jsou neschopni přijmout sami 

sebe. Paul Tillich popsal odpuštění jako „přijetí 

nepřijatelného“. Tím překládá zvěst o odpuštění do naší 

doby: stále více lidí totiž trpí svou vlastní „nepřijatelností“, 

svou neschopností přijmout sami sebe a pocitem, že je 

nikdo nemůže akceptovat a že si nesmí troufnout svou 

problematikou obtěžovat jiné. 

   Církev musí svou „službu smíření“ nabízet nejen 

jednotlivcům, nýbrž celé společnosti, všem národům, 

neboť jde o otázku přežití, zda se znepřátelené národnostní 

skupiny spolu vzájemně usmíří a budou žít v trvalém míru, 

anebo bude stále více vojenských konfliktů štěpit tento 

svět. Úkolem církve je dnes vytvářet klima smíru  

a pozvedat hlas všude tam, kde lidé a různé skupiny šíří 

rozkol a nepřátelství. Bude-li církev plnit svůj úkol smíření 

s dostatečnou fantazii a odvahou, bude její hlas určitě 

slyšet. Stane se místem hojivé a milující přítomnosti 

Krista; prostorem, v němž žijí lidé ve vzájemném smíru. 

Pak se splní, co píše sv. Pavel o svém hlásání: „Jsme proto 

Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh, 

Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“    
                                             (Anselm Grun: Škola odpuštění) 

 

Co s postní almužnou? 

   Příští neděle je 2. neděle velikonoční - neděle Božího 

milosrdenství. Přineseme do kostela postníčky s postní 

almužnou. Uložte je, prosím, na stolku u vchodu. Ponesou 

se  v obětním průvodu k oltáři.  

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

33. Co znamená, že Bůh je láska? 

   Je-li Bůh láska, pak neexistuje nic stvořeného, co by 

nebylo udržováno a neseno jeho nekonečnou dobrotou. 

Bůh nejenom prohlašuje, že je láska, on to i dokazuje: 

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele 

položí svůj život“. 

Žádné jiné náboženství neprohlašuje to, co křesťanství: 

„Bůh je láska“. Víra se pevně drží tohoto tvrzení, 

přestože zkušenost utrpení a zla ve světě vede lidi 

k pochybnostem o tom, zda Bůh je skutečně láska. Už ve 

Starém Zákoně sděluje svému lidu ústy svého proroka 

Izaiáše: „Protože ses v mých očích stal drahým  

a slavným, miluji tě a dám za tebe lidi a národy za tvůj 

život. Neboj se, neboť já jsem s tebou“ a vzkazuje mu: 

„Copak může žena zapomenout na své nemluvně, není jí 

líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece 

nezapomenu! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní“. To, že 

slova o Boží lásce nejsou prázdná, dokazuje Ježíš na 

kříži, když dává život za své přátele. 
 


