
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)    

 

 

   Aleluja naplňuje dnešní den. Toto slovo je rozkazem: 

„Chvalte Pána!“ Nejen, že apoštolové zakouší překvapení 

ze setkání s živým Kristem, ale především hřích, který 

znamenal oddělení od Boha, je přemožen vítězstvím 
bohočlověka Krista. Jak podivuhodné tajemství. Bůh svět 

nepředělal, nezahubil, stále běží ve stejných kolejích,  

a přece je něco zcela jinak. Nejsme již jen otroky 

hmotného světa, hříchu a smrti… máme volný přístup do 

Boží blízkosti. To je dar vykoupení, to je radostné Aleluja.  
                                                               (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Pane Ježíši Kriste, proměnil jsi svým vzkříšením šeď 

našeho běžného dne a vnořil jsi jej do světla své božské 

slávy. Dej, abych tě zakoušel ve všech situacích všedního 

dne: při práci, ve chvílích beznaděje, ve zklamáních, ve 

společenství i v osamocení. Dej, abych poznal, že jsi už 

z břehu věčnosti vstoupil do mého života a že noříš můj 

život do vlídného světla své lásky. Dej, abych uprostřed 

svého běžného života zakusil, že povstávám z hrobu svého 

strachu a své rezignace do života, který mi věnuješ. A dej, 

abych s apoštolem Janem poznal, že jsi už zde, že všude 

smím říci: Pán je to. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach.  
(Jan Pavel II.) 

 Věřím ve vzkříšení stejně, jako věřím ve svítání: 

protože ho vidím, ale mnohem víc, protože v jeho 

světle vidím všechno ostatní. (C. S. Lewis) 

 Snaž se uskutečňovat uznané pravdy – ne jako 

požadavek na druhé, ale jako požadavek na sebe. 
(Hermann Hesse) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  
 

Odpověď k žalmu – neděle 20.4.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Toto je den, který učinil Hospodin, 

jásejme a radujme se z něho!  

Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.“ 

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:  

Lovosice 21.4.2014 v 9.00 hod. 

Sulejovice 21.4. 2013 v 10.30 hod. 

Lukavec 22.4.2014 v 15.00 hod. 
 

VÁCLAV Č. 16 (2014) 

20.4.2014  

Zmrtvýchvstání Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

Bl. Jan XXIII., papež 
(bude svatořečen 27.4.2014 v Římě) 

 

 
 

   Pocházel z početné rodiny v Itálii. Od r.1904 byl 

knězem, v 1. světové válce působil jako vojenský 

duchovní. Od roku 1922  patřil k římské kurii a od 

r.1925 pracoval v diplomatických službách, působil  

v Bulharsku, v Turecku, byl nunciem ve Francii, od  
r. 1953 kardinálem a benátským patriarchou. O pět let 

později byl zvolen papežem a jeho pontifikát trval pět 

let. Byl velmi laskavý a mimořádně dobrý. Přitom 

podstatně změrnil sílu a vliv římské kurie. Byl dokonale 

sám sebou a plně se podřizoval Duchu sv. Jím 

inspirován započal II. vatikánský koncil, jehož druhého 

zasedání se již nedožil. Jako 80tiletý si při duchovním 

cvičení zapsal: "Nepřeji si nic víc a nic míň než to, co mi 

Pán nabídne. Děkuji mu a říkám mu každý den: Jsem na 

vše připraven..." K jeho posledním slovům patřilo: 

"Vydáme se do Pánova domu." Blahořečen byl Janem 

Pavlem II. 3.9. 2000.  
 

Další památky: 

V týdnu budeme prožívat dny velikonočního oktávu. 

27. dubna – 2. Neděle Velikonoční (Božího 

milosrdenství) 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 20.4.2014 – v 10.00 hod. za farníky 

Po - 21.4.2014 – za uzdravení těžce nemocné Lenky 

St - 23.4.2014 – za Boží dary pro otce Wojciecha 

Pá - 25.4.2014 – za kněze, kteří působili ve farnosti 

Lovosice 

Ne - 27.4.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  
 
 

V neděli 27.4.2014 budou v Římě svatořečeni 

blahoslavení papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. 

 

Vzkříšený Ježíš v mém životě 
(Anselm Gruen) 

 

   Ke vzkříšení dochází uprostřed mého běžného života a je 

možné i při té nejbanálnější práci. Tu se náhle šedivé jitro 

vyjasní a ke vzkříšenému Ježíši Kristu vzniká osobní vztah. 

Odtud padá nové světlo na vše, co konám. Konám to před 

zrakem milujícího Boha a ve společenství se vzkříšeným 

Mistrem. Atmosféra se promění, nejsem sám. Po boku mi 

stojí sám vzkříšený Pán a naplňuje můj běžný den teplem 

své lásky a světlem svého vzkříšení. Uprostřed cizoty 

šedého rána zakusíme cosi z domova, důvěrný vztah 

k tomu, který je teď v nebi u Otce, ale přeci i uprostřed nás, 

jenž náš všední život noří do božského světa své lásky. 

   Vzkříšení není něco cizího a nepochopitelného. Co 

vzkříšení znamená, to může zakusit ve svém životě každý. 

Nejde o to se hádat, zda byl hrob Kristův prázdný, nebo ne. 

Mnohem spíše jde o to věřit, že vzkříšený Mistr by mne  

i dnes rád napřímil, že se mi dnes vzkříšení stává 

skutečností, povstanu-li ze svého strachu, odvážím-li se 

nějakého rozhovoru, který jsem stále odsouval, prolomím-

li tíseň nějakého vztahu, který už není zcela v pořádku, 

vystoupím-li z hrobu vlastní sebelítosti, povstanu-li a budu-

li si důvěřovat, protože vzkříšený Kristus při mně stojí. 

 

 

Poděkování 
   Děkuji mnohokrát všem, kteří jste přispěli ke kráse 

Velikonočního třídení: Děkuji za úklid, darované květiny  

a výzdobu kostela, děkuji všem zpěvákům a hudebníkům, 

oběma varhaníkům (panu Stýblovi a panu Kaiserovi), 

sbormistrovi panu Tesaříkovi. Děkuji panu kostelníkovi  

a ministrantům.  

Pán Bůh zaplať. 

 
 

Aleluja, Ježíš zmrtvýchvstal! 

 

   Přeji vám, vážení a drazí farníci, spoluobčané a hosté 

milostiplné velikonoční svátky. Přeji vám toho, čeho 

každodenně potřebujete: hodně Božích darů a ochrany 

Panny Marie Matky Spasitele. Kéž vám slouží dobré 

zdraví.  

   Upevňujme náš vztah s Pánem Ježíšem, abychom došli 

do nebe, které On nám otevřel svou smrtí  

a zmrtvýchvstáním. 

Aleluja, opravdu zmrtvýchvstal! 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

87. Proč se dal Ježíš pokřtít od Jana, když sám byl bez 

hříchu? 

   Pokřtít znamená ponořit. Svým křtem se Ježíš noří do 

hlubin hříchu celého lidstva. Tak ustanovil znamení. Aby 

nás spasil od našich hříchů, ponoří se jednoho dne do smrti, 

ale mocí svého Otce bude znovu vzkříšen k životu. 

   Hříšníci – vojáci, nevěstky, celníci – přicházeli zdaleka 

k prorockému křtiteli Janovi, protože toužili přijmout 

„křest pokání, aby jim byly odpuštěny hříchy“. Ježíš tento 

křest nepotřeboval, protože byl bez hříchu. To, že se dal 

pokřtít, ukazuje na dvě skutečnosti: Ježíš na sebe bere naše 

hříchy. Křest chápe jako předzvěst svého utrpení  

a vzkříšení. Na toto znamení jeho ochoty zemřít za nás se 

otvírá nebe: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám 

zalíbení!“ 
 


