
Z dnešního evangelia: 

   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli 

učedníci. Ze strachu  před židy měli dveře zavřeny. Stanul 

mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech  jim ukázal 

ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 

Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já 

posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: 

„Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu 

jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 

nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl 

s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: 

„Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud 

neuvidím na jeho  rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 

prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, 

neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř  

a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi 

nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož 

sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do 

mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 

odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože 

jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli,  

a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě 

mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. 

Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je 

Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.           
(Jan  20, 19-31) 

   Ježíš uděluje učedníkům Ducha, co svědčí, že dostal už 

slávu od Otce. To znamená, že misie Ježíše je naplněna. 

Proto také posílá on své učedníky tak, jak jeho poslal Otec. 

Moc odpouštět a neodpouštět hříchy daná apoštolům 

navazuje na moc Ježíše a je znamením, že apoštolové mají 

pokračovat v jeho misii. Tomáš se může dotknout Ježíše, 

což také znamená, že se Ježíš vrátil k svému Otci. Apoštol 

dospěl k plnosti víry v božství Ježíše skrze bezprostřední 

zkušenost, setkání s Mistrem. Cesta Tomáše k víře není 

však dokonalá. Ideálem je dojít k plné víře bez 

prostřednictví smyslů. Evangelista nám sděluje na závěr, 

proč napsal evangelium. Podstatným úkolem bylo 

zaznamenání historie Ježíše v písemné podobě, aby díky 

tomu každý člověk mohl uvěřit v Ježíše a tak získat život 

věčný. 

                                              (Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

   Pane, dej, abychom byli lidmi radosti a naděje, 

protože ty stojíš na straně života. Dej, abychom se 

dokázali radovat i tehdy, když se kolem nás šeří a my 

máme pocit bezmoci. Dej nám být velikonočními 

lidmi, lidmi znovuzrozenými z Ježíšovy lásky. 
 

 

 
 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Jako mladí se ptáme: Co je pravda? Jako muži: Co je 

krásno? Jako starci: Co je dobro? (Gutzkow) 

 Většinu našich chyb poznáme až tehdy, když je 

objevíme u jiných. (Gutzkow) 

 Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. 
Peníze mizí, ale práce zůstává. (Gorkij) 

 Věřím ve vzkříšení stejně jako ve svítání: protože ho 

vidím, ale mnohem víc, protože v jeho světle vidím 

všechno ostatní. (C. S. Lewis) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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) 

 Příprava na biřmování – Po 8.4.2013 v 18.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 7.4.2013 
 

 

 

 

 

 
 

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 

jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

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: 

Lovosice – 8.4.2013 v 17.30 hod.  Slavnost 

Zvěstování Páně 

VÁCLAVČ.14(2013) 

7.4.2013  

2. neděle velikonoční 

Božího milosrdenství 



 

Některé památky v týdnu 
 

8. dubna – Slavnost Zvěstování Páně 
 

   Slavnost Zvěstování je především svátkem Pána. 

Právě proto ho liturgie nazývá „Zvěstování Páně“. Tím 

nejdůležitějším je totiž zpráva o Ježíšově početí, tedy  

o počátku jeho lidského života, skrze který nám přinesl 

spásu. Ale zároveň jde i o svátek Madony, neboť osoba, 

ke které se anděl s poselstvím obrátil, byla Panna Maria. 

Zvěstování je uskutečněním proroctví. Anděl Gabriel je 

poslán od Boha k panně, která je zasnoubená s mužem  

z pokolení Davidova, který se jmenuje Josef. Anděl k ní 

přijde a říká: „Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ 

Řecké slovo, které překládáme slovem „milostiplná“, 

přesněji znamená: „ta, v níž je milost naprosto 

dovršená“. Maria je tedy vrchovatě naplněná Boží 

milostí; je plná milosti ne pro své zásluhy, ale z lásky 

Boží. Maria si toho není vědoma; proto je rozrušená, 

když tato slova slyší. Ale přemýšlí,  ptá se, jaký má 

tento andělův pozdrav smysl. Anděl jí pak zvěstuje 
poselství: „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 

Ježíš.“ 

  

Další památky: 

11. dubna – pam. sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 

13. dubna – nezávazná pam. sv. Martina I., papeže 

a mučedníka 

14. dubna – 3. neděle velikonoční 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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. 

Út 9.4.2013 – Za rodiče, manžela, bratry a ostatní příbuzné 

a dar zdraví pro paní Hubkovou 

Pá 12.4.2013 – Za † Terezku 

Ne 14.4.2013 – v 9.00 hod. Za Boží požehnání pro Petra 

                          v Sulejovicích v 10.30 –  Za farníky 

 

 

Bůh naděje 
 

   Kristus je pro Pavla základem naděje ve vzkříšení. Jejím 

konečným důvodem je v apoštolově podání Bůh sám. Proto 

ho apoštol nazývá Bohem naší naděje: A Bůh (dárce) 

naděje ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, 

abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha 

svatého. Bůh jako Stvořitel, jenž povolal z ničeho 

k existenci celý svět a neustále jej obnovuje, je 

prazákladem naší naděje. Sám Stvořitel je také jejím 

tvůrcem – a udílí nám její plnost v Duchu svatém. Ten nás 

vybízí, abychom ji neskládali pouze v tento svět a ve 

viditelné skutečnosti, nýbrž v Boha, který nás podivuhodně 

stvořil a ještě podivuhodněji obnovil. Díky ní jsme s to 

překročit tento svět, takže už nevěříme pouze v možnosti, 

které nám svět nabízí, ale prohlubujeme svou důvěru 

v Boha.  Dokáže nás vyvést ze smrtelného nebezpečí a je 

s to vytrhnout nás i z rukou člověka. 

   Kdo by chtěl však doufat pouze ve své schopnosti nebo 

v majetek, dožije se zklamání a odejde s prázdnou. Naděje 

skládaná v Boha, jenž připravil veliké věci těm, kdo ho 

milují, nám udílí schopnost žít v tomto světě pokojně  

a radostně. 
   V šedesátých letech minulého století vkládali lidé až 

příliš mnoho svých nadějí v možnosti lidstva vytvořit 

novou a člověka důstojnější budoucnost. Dnes to vzalo 

všechno za své. Právě proto je důležité novým způsobem si 

uvědomit křesťanskou naději. Ona nám totiž umožňuje 

pohlédnout realističtějšíma očima na vlastní možnosti a na 

budoucnost. Zakazuje nám poddat se všeobecně 

rozšířenému pesimismu, na druhé straně nás ale chrání 

před euforií, která je slepá k překážkám, jež jsou na cestě 

k nové budoucnosti nevyhnutelné. Spolupracuje na 

budování tohoto světa, avšak zároveň jej přesahuje, protože 

doufá v Boha nekonečně přesahujícího tento svět. Bez 

ohledu na úspěch či neúspěch našeho úsilí o novou 

budoucnost nás o naději ve vzkříšení nikdo nedokáže 

připravit. Ona nám dodává klidu důvěry v našich snahách  

o lepší svět.        (Anselm Grun: Naděje) 

 
 

Než byl zvolen papežem 
 

 

 
 

   Jorge Mario Bergoglio SJ se narodil 17. prosince 1936 

v Buenos Aires. Na kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969 

jako jezuita. Působil poté jako novicmistr v San Miguel, 

kde zároveň vyučoval teologii. V letech 1973-1979 byl 

provinciálem jezuitů v Argentině a v letech 1980-1986 

rektorem filozofické a teologické fakulty v San Miguel. Po 

dokončení doktorských studií v Německu působil jako 

zpovědník v Córdobě.  

   20. května 1992 byl jmenován pomocným biskupem 

v Buenos Aires, biskupské svěcení přijal 27. června téhož 

roku. Dne 3. června 1997 se stal biskupem-koadjutorem  

a biskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 

1998. Zde působil jako ordinář věřících východního ritu 

v Argentině. V letech 2005-2011 byl předsedou 

Argentinské biskupské konference. Kardinálem jej 

jmenoval papež Jan Pavel II. dne 21. února 2001. Sbor 

kardinálů-volitelů ho 13. března 2013 zvolil novým 

římským biskupem - papežem. Jorge Mario Bergoglio si 

zvolil jméno František. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

34. Co by měl člověk dělat, když už jednou poznal 

Boha? 

   Když jsme poznali Boha, měli bychom ho postavit na 

první místo ve svém životě. Tím začíná nový život. 

Poznávacím znamením křesťana by měla být láska, 

dokonce i láska k nepřátelům. 

   Poznávat Boha znamená si uvědomit: Ten, který mě 

stvořil a který chtěl, abych byl; ten, který mě ani na 

vteřinu nespustí z oka; ten, který žehná mému životu  

a zachovává mě při životě; ten, který drží v rukou svět  

a lidi, které mám rád; ten, který na mě toužebně čeká, 

který touží naplnit mě, vést mě k dokonalosti a navěky 

mě mít u sebe – ten je tady. Křesťané by měli přijmout 

Ježíšův životní způsob. 
 


