
Z dnešního evangelia: 

   Sestry Lazara poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, 

kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: 

„To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl 

oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru  

i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva 

dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: 

„Pojďme znovu do Judska!“ Když Ježíš přišel, shledal, že 

Lazar je už čtyři dny v hrobě. Když Marta uslyšela, že 

Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. 

Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by 

byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, 

Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu 

odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ 

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne,  

i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, 

neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, 

Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na 

svět.“ Ježíš byl v duchu hluboce dojat, zachvěl se a zeptal 

se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se 

podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ 

Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel 

oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl 

znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na 

ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra 

zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je 

tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že 

budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. 

Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě 

vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. 

Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby 

uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal 

mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán 

na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou 

šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ 

Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš 

vykonal, v něj uvěřilo.    (Jan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)  

   Vzkříšení Lazara je velkolepou předehrou velikonočního 

příběhu. Něco je zde ale jinak. Lazar je vzkříšen zpět do 

života pozemského. Ježíšovo vzkříšení překračuje smrt 

definitivně a smrt již nad ním nemá vládu. Sledujme však 

Martu. Její rozhovor s Ježíšem je zcela logicky plný 

bolesti, ale Ježíš ji vede k zásadní víře: „Já jsem vzkříšení  

a život.“ Pro Martu se to stalo zcela reálným. Jak je to 

reálné pro nás?     (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Otče, tys mě opatřil vším, co potřebuji, a dal jsi mi nad to 

ještě mnoho věcí, které vlastně nepotřebuji. 

Každý den se dosyta najím, mám byt a šaty. 

Mám lékaře, když jsem nemocný. 

Smím se učit, co potřebuji pro své zaměstnání,  

a mám práci. 

Dal jsi mi přednost před mnoha milióny těch, kteří to vše 

nemají: 

nemají práci, nemají dost jídla, umírají na své nemoci, 

protože k nim nepřijde lékař, 

bydlí v bídných chatrčích, spí na zemi a chátrají ve špíně. 

Otče, dej mi otevřené oči a srdce pro všechny, kteří 

potřebují mou pomoc. 
 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 Když se sejdou přátelé, usedají společně ke stolu. 

Církev je lid, jehož úkolem je prostřít společný stůl pro 

celé lidstvo. (J. Cardonnel) 

 Ten, kdo věří, nedokáže definovat co nebo kdo je 

„Bůh“ – formuli má pro něj jen nevěřící. (Walter Dirks) 

 Boha, Otce všech, nemůžeme vzývat, když některým 

lidem odpíráme bratrskou lásku. (Druhý vatikánský 

koncil) 

 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve 

mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří 

ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. v kostele 

 Křesťanské rozhohory – St 9.4.2014 v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 6.4.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„U Hospodina je slitování, 

hojné je u něho vykoupení.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 17.30 v kostele 

Čt - 7.30 hod. v kostele 

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:  

Sulejovice – 6.4.2014 – mše sv. bude zrušena 

Lovosice – Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

 

VÁCLAV Č. 14 (2014) 

6.4.2014  

5. neděle postní 



 

Některé památky v týdnu 
 

4. dubna – nezávazná pam.  

sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
 

   Podle tradice pocházel z obce Szczepanow v Polsku  

a narodil se kolem roku 1030. Své vzdělávání začínal asi 

u benediktinů v Krakově a pak pokračoval ve Hnězdně. 

Dál studoval v Liége v Belgii a v Paříži. Po návratu do 

Polska přijal kněžské svěcení, stal se kanovníkem  

a r. 1072 biskupem v Krakově. V té době byl polským 

králem Boleslav II., který působil velké pohoršení. 

Stanislav byl jediný, kdo se mu odvážil vytýkat jeho 

nepřístojné chování. Boleslav II. se mu mstil, a když byl 

pro svou zatvrzelost vyobcován z církve, rozhodl se ho 

zabít. Při bohoslužbě ho napadl mečem nakonec osobně. 
 

Další památky: 

7.4.2014 – nezávazná pam. sv. Jana Křtitele de la Salle, 

kněze 

13. dubna – Květná (Pašijová) neděle.  
Budou se žehnat ratolesti. 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

Ne - 13.4.2014 – v 9.00 hod. na poděkování za uzdravení 

syna Tomáše s prosbou o pevné a trvalé zdraví  

                             v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 
 

   Dnes si připomínáme 40. výročí úmrtí ThDr. Štěpána 

kardinála Trochty SBD, 17. sídelního litoměřického 

biskupa. Mši sv. v katedrále v 10.00 hod. celebruje biskup 

Jan Baxant. V 15.00 hod. povede otec biskup pobožnost na 

litoměřickém hřbitově. 
 

Tři papežové 
 

 
 

Oči bez jiskry, tváře bez úsměvu 
(Marie Svatošová pokračování) 

 

   Ozývá se naléhavými otázkami po smyslu života, 

výčitkami svědomí, potřebou bilancovat, odpustit a také 

dojít jistoty, že i jemu bylo odpuštěno. Není pochyb, že 

vedle bolesti tělesné, kterou současná paliativní medicína 

zvládá mnohem lépe než kdysi, je zde i bolest duchovní. 

Tu žádné opiáty ztišit nemohou. Podobně je tomu 

s antidepresivy a jinými psychofarmaky. Ta jsou 

v kombinaci s psychoterapií plně na místě u problémů 

duševních, nikoliv však duchovních. Pokud je přesto někdo 

z nevědomosti v nevhodné indikaci naordinuje, uplatní se 

pouze jejich vedlejší nežádoucí účinky. Tudy cesta nevede. 

 

   Chci-li hledajícímu člověku účinně pomoci, musím se 

přizpůsobit jeho možnostem, schopnostem a potřebám. 

Častou námitku typu „kdyby byl Bůh, nemohl by se na to 

dívat“, mohu uchopit nejméně dvěma odlišnými způsoby. 

První z nich je přímější, ale nevěřícímu moc nepomůže, 

protože víru v Boha už vlastně předpokládá. Pokřtěnému 

věřícímu někdy v téhle situaci stačí jen připomenout, že za 

zlo ve světě není zodpovědný Bůh, ale člověk, protože 

zneužívá svobodu, kterou mu Bůh dal. Zde pak má smysl 

podle potřeby v započatém dialogu pokračovat, poněvadž 

je velká naděje, že dotyčný svůj osobní podíl na zlu ve 

světě uzná, bude ho litovat, dojde odpuštění, a následně  

i pokoje a radosti v duši. S člověkem, který dosud Boha 

nepoznal a nenaučil se s ním komunikovat, takhle otevřeně 

hovořit nemohu, protože by mi neporozuměl. Mohu ale 

jeho námitku otočit naruby – kdyby Bůh nebyl, jak by bylo 

možné to či ono? Mohu poukázat na krásu a důmyslnost 

stvoření, přivést ho k hlubšímu zamyšlení a úsudku - 

mohlo se to všechno tak složitě naprogramovat a zařídit 

samo od sebe? Někdy tito lidé potřebují také slyšet, že věřit 

neznamená odepsat vlastní mozek. Mezi špičkovými vědci 

na celém světě jsou lidé věřící i nevěřící. Poznat pravý 

smysl stvoření, dějin a událostí je vyhrazeno pouze těm, 

kdo na ně hledí Božíma očima, což je něco jiného než 

vědecké racionální poznávání. 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

20. pokračování 

   21. Můžeme tak pochopit novost, k níž nás přivádí víra. 

Věřící je přetvořen láskou, které se otevřel ve víře, a ve 
svém otevření této lásce, která mu byla nabídnuta, rozpíná 

se jeho existence za sebe. Svatý Pavel může tvrdit: „Už 
nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20), a povzbuzuje: 

„ať Kristus vírou přebývá ve vašem srdci“ (Ef 3,17). 

  

   Všimněme si rozdílu: Křesťanství je chápáno (právem) 

jako starobylé, ale víra člověka je zde představována jako 

skutečnost, která působí novost. Ježíšova láska, která se 

týká všech lidí, je každým, kdo uvěří, jedinečně a tedy 

nově přijímaná. Život člověka se jejím působením mění. 

Tak se starobylé křesťanství u každého, kdo věří, stává 

v jeho osobě novým.   

 Jak to vlastně dělám, abych zval Pána Ježíše do 

svého života, do svého srdce? 

 Mohu si vzpomenout na nějakou chvíli, kdy 

Kristus „žil ve mně“ a přemohl tak ve mně zlo 

nebo v mém nitru vyvolal vděčnost či důvěru 

k nebeskému Otci? 

Poutní zájezd do Polska je kvůli 

nedostatečnému počtu zájemců zrušen. 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Děkujeme. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

85. Proč je Maria i naši matkou? 

   Marii nám dal za matku Ježíš Kristus, náš Pán. 

„Ženo, to je tvůj syn … to je tvá matka“. Tato slova, 

kterými se Ježíš obrátil z kříže na Jana, od počátku chápala 

církev tak, že jimi byla svěřena do Mariiny ochrany. Proto 

je Maria i naši matkou. Smíme k ní volat a prosit ji  

o přímluvu u Boha. 
 


