
Z dnešního evangelia: 

   Když došli na místo zvané Golgota, což znamená 

„Lebka“, dali mu pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale pít 

nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. 

Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili 

nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský 

král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po 

pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně 

proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit 

chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám 

sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně tak se mu 

posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: 

„Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je prý to 

izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. 

Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm 

zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, 

kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala 

tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin 

zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, 

to znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On 

volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil 

ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. 

Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde 

Eliáš zachránit.“ Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem 

a skonal. Vtom se chrámová opona roztrhla v půli odshora 

až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se 

otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po 

jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města  

a ukázali se mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří 

měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se 

dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn 

Boží.“           (Mt 27, 33-54 (zkrácené))    

 

 

   Ježíšova misie by zcela ztratila smysl, pokud by nepřišly 

události Velikonoc. Jeho smrt a vzkříšení všechno vyřčené 

posouvají do úplně nové roviny. Ježíš, měl opravdové 

lidské tělo, vzal na sebe lidský hřích a smrt, ale tím jeho 

příběh nekončí!        (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za odkaz tvé lásky, 

který jsi nám věnoval v eucharistii. 

Děkuji ti, že mne v každé v každé eucharistii dotýkáš 

svýma uzdravujícíma láskyplnýma rukama, 

že mne svou láskou zcela pronikáš, takže se mohu 

sjednotit s tebou, 

jenž ses pro mne zcela vydal. 

Daruj mi ochotné srdce, abych tě do sebe přijal tak, 

že uzdravíš všechny mé rány a urážky; 

aby se tvé slovo lásky ve mně stalo tělem 

a mohla mne prostoupit tvá láska. Amen. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 Žít v pokoji a umřít v pokoji můžeme jedině tehdy, 

když jsme si zcela vědomi své úlohy, i když je zcela 

bezvýznamná … Jedině to činí člověka šťastným. A co 

dává smysl životu, dává smysl i smrti. (Antoine de 

Saint Exupéry) 

 Já nemám Boha, Bůh má mne. (Ernst Barlach) 

 Modlitba je skutečně modlitbou a ne zbožným 

povídáním, když na sebe bereme odpovědnost  

a plníme ji. (Alfred Delp) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Odpověď k žalmu – neděle 13.4.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě  

opustil?“ 

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:  

Lukavec 15.4.2014 v 15.00 hod. 

Milešov 18.4. a Velemín 19.4 – bohoslužby 

nebudou 

VÁCLAV Č. 15 (2014) 

13.4.2014  

Květná (Pašijová) neděle 



 

Některé památky v týdnu 
 

19. dubna – nezávazná pam.  

sv. Lva IX. papeže 
 

   Narodil se 21.6. 1002 v Egisheimu v Alsasku ve 

Francii, v hraběcí rodině spřízněné s císařským rodem  

a dostal jméno Bruno. Působil jako duchovní u dvora 

císaře Konráda II. a pak byl vybrán za biskupa v Toulu. 

Papežem byl zvolen v roce 1049. Vedl mnohé synody  

i mimo Itálii a konal visitační cesty, aby zajišťoval 

pořádek v církvi. Potíral simonii a kněžské sňatky, 

ujímal se utiskovaných, obnovoval kláštery, světil 

kostely. V roce 1053 byl zajat Normany, těžce 

onemocněl a po propuštění do šesti týdnů zemřel. 
 

Další památky: 

20. dubna – Neděle Zmrtvýchvstání Páně – největší 

slavnost v cirkevním roce 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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 

Út – 15.4.2014 – za duši † Rudolfa Effenbergra a za 

požehnání pro rod. 

Čt - 17.4.2014 – Poděkování za ustanovení Eucharistie 

So - 19.4.2014 – za dar zdraví pro Jiříka Kudrmana a jeho 

rodinu 

Ne - 20.4.2014 – v 10.00 hod. za farníky 

 

Ohlášky 
 

+ Přineste, prosím, charitní pokladníčky s postní almužnou. 

Budou poneseny jako obětní dary během velikonoční Mše 

20.4.2014. Budou také  posvěceny velokonoční pokrmy. 

 

+Na stolku u vchodu do kostela budou uloženy listiny, na 

kterých se můžete přihlásit na soukromou adoraci Pána 

Ježíše v Nejsvětější Svátosti během Velkého Pátku a Bílé 

Soboty. Naplánujte setkání se Spasitelem. 
 

Kříž není soukromá záležitost 
(Ladislav Kubíček) 

 

   „Trpím a doplňuji na svém těle, co zbývá do plné míry 

Kristových útrap, a to pro jeho tělo, církev,“ píše svatý 

Pavel z vězení. Neříká, že trpí, aby se stal dokonalým, aby 

si zasloužil nebe. Trpí pro církev. Kristus neříká žádné 

slovo zbytečně. Jestliže po nás chce, abychom „vzali svůj 

kříž a následovali ho“, není to nějaká básnická formulace. 

Zve nás tím k účasti na své záchranné vykupitelské akci 

pro celé lidstvo. Avšak kolik je těch, kdo tuto výzvu 

svobodně a ochotně přijímají? Kříž bolí, a tak máme chuť 

se mu vyhnout. Jenže náš kříž je součástí kříže Kristova  

a rozhodnutí, zda ho přijmeme nebo odmítneme, 

nepochybně není naší soukromou záležitostí. Když ho 

odmítnu, je to dějinná škoda. A stejně mě čeká. Chci se 

dostat do nebe, ale bez kříže tam nevejdu. Je to však ještě 

složitější. Trpí tím církev. Církev je duše světa – jak tím 

tedy trpí svět! Přijmeme-li svůj kříž a utrpení, jakou radost 

z toho má Kristus a prospěch světa! 

 
 

Zpověd` 
 

   V našem kostele bude v úterý 15. dubna 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 2014  

rozvrh bohoslužeb 

kostel sv. Václava v LOVOSICÍCH 
 

pondělí 14.4. 17.30 Pondělí Svatého týdne 

úterý 15.4 17.30 
Úterý svatého týdne  

(zpověd` od 16.30 hod.) 

středa 16.4. 17.30 Středa Svatého týdne 

  Velikonoční Triduum 

Zelený 

Čtvrtek 

9.00 

17.30 

Missa chrismatis - Katedrála 

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 

V Sulejovicích nebude mše sv. 20.4., ale 21.4. v 10.30 hod. 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za velikonoční úklid našeho kostela.  

Děkujeme. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

86. Proč Ježíš po celých třicet let svého života nevystoupil 

na veřejnosti? 

Ježíš chtěl s námi sdílet normální život a posvětit tak náš 

obyčejný všední den. 

Ježíš byl dítětem, které přijímalo od rodičů lásku a péči  

a také jejich výchovu. Tak rostl a „prospíval moudrostí, 

věkem a oblibou u Boha a u lidí“; byl členem židovského 

venkovského společenství a účastnil se náboženských 

obřadů; vyučil se řemeslu a musel se v něm osvědčit prací 

svých rukou. Protože Bůh chtěl, aby se Ježíš narodil do 

lidské rodiny a vyrůstal v ní, povýšil tím rodinu na místo 

Božího přebývání a učinil ji pravzorem společenství, které 

si navzájem pomáhá. 
 


