
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 To-máše: „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)    

 

   Nevěřící Tomáš je postavou, na kterou se odvolává 

nejedno zesměšňující přirovnání: být jako nevěřící Tomáš. 

A při tom jde o důležitý symbol. Copak mnozí z nás 

neříkají podobná slova? Nebo jsme v podobné situaci 

nezažili naše blízké? „Neuvěřím, dokud se nepřesvědčím 

na vlastní oči!“ Zdá se, že je to vlastně legitimní nárok. My 

sami se musíme přesvědčit o pravdivosti slov o vzkříšení. 

Jenže to má háček. Ke sdělení Božích tajemství je třeba 
nejen našeho vlastního nasazení, ale také Boží milosti. Jak 

nesmírně důležité bude při zvěstování evangelia svědectví 

těch, kteří s Bohem něco prožili a zvěstují to dál. A jak 

zásadní bude odvaha a ochota slyšet tyto svědky Božích 

tajemství! A to se týká i nás.             (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Udělej nás znamením naděje, neboť tvá církev je 

společenstvím neděje. Svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl 

moc zkázy. Ukaž nám na událostech dějin, ve kterých 

oblastech chceš skrze nás probouzet život. Dej, aby můj 

život byl věrným obrazem tvého zmrtvýchvstání. Prolom 

mé sebeuspokojení a mou uzavřenost. Dej, abych šel 

probouzet naději v lidech, jejichž život je omezován a 

ohrožený. Pak opravdu vstaneš z mrtvých. 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 Pramen milosrdenství už dávno vytryskl pro každého 

z nás…  a nikdy se nevyčerpá. 

 Trvalá radost je výsadou toho, kdo se naučil s důvěrou 

odevzdávat své starosti Otci a nebrat je moc vážně. 

 Štěstí je odměna těch, kdo je nehledají. 

 Vícekrát za život jsme nuceni opouštět hnízdečko 

svých dosavadních jistot; jinak ani nelze dozrát. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 27.4.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,  

jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

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:  

VÁCLAV Č. 17 (2014) 

27.4.2014  

Zmrtvýchvstání Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

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

 

   Narodil se 18.5.1920 ve Wadovicích. V Krakově jako 

dělník prožil válku, za které se připravoval na kněžství. 

Svůj život přitom vložil do rukou Ježíši skrze Marii. 

Jako kněz a doktor teologie vykonával službu 

vesnického kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl 

jmenován biskupem a po dalších 20 letech zvolen 

papežem. Za charakteristický rys jeho pontifikátu je 

považována nejen evangelizace s jeho výzvou "Otevřete 

brány Kristu, nebojte se!", ale také vřelý vztah k 

mládeži, kterou naplňoval novým elánem, i 104 

zahraničních apoštolských cest konaných s Janovou 

láskou ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl na 

sebe a s odevzdaností Marii se stával obrazem Kristovy 

lásky. Zemřel ve věku 84 let v předvečer svátku Božího 

milosrdenství 2.4.2005 ve 21.37 hodin, po více jak 26 

letech svého pontifikátu, za modliteb velkého množství 

mladých, přítomných na svatopetrském náměstí. K 

blahořečení 1.5. 2011 přispělo zázračné uzdravení, k 

němuž došlo na přímluvu zemřelého Jana Pavla II. u 

francouzské řeholní sestry Marie-Simone-Pierre, která 

trpěla pokročilým stádiem Parkinsonovy choroby.  

 

Další památky: 

28. dubna – nezávazná pam. sv. Petra Chanela, kněze a 

mučedníka 

29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a 

učitelky církve, patronky Evropy 

30. dubna – nezávazná pam. sv. Zikmunda, mučedníka; 

také sv. Pia V., papeže 

1. května – nezávazná pam. sv Josefa, Dělníka 

2. května – pam. sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

4. května – 3. Neděle Velikonoční  
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 27.4.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Ne - 4.5.2014 – v 9.00 hod. za † rodinu Langerovou 
 
 

V neděli 27.4.2014 budou v Římě svatořečeni 

blahoslavení papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. 

V pondělí 28.4. 2014 v 18.00 hod. jste všichni zváni do 

kostela sv. Vojtěcha v Litoměřicích na poutní mši 

svatou, kterou celebruje náš otec biskup Jan. Požehná 

také zrestaurovaný obraz sv. Vojtěcha. 

 

Radost – mohutnost duchovního života 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Radost nejsou jen emoce nebo pouhý citový doprovod, 

radost je v křesťanství cosi základního. Je to hodnota, 

mohutnost, dar, nejen pocit. Pokud nejsme radosti schopni, 

nevymlouvejme se na povahu. Nezdůvodňujme ji rádoby 

vědecky: „Já za to nemohu, mně to řekl psycholog.“ Hlásat 

radostnou zvěst je naším posláním! Ale my raději 

používáme cizí slovo evangelium, jen abychom si 

neuvědomovali základní hřích křesťana, když kolem sebe 

radostnou zvěst nešíří! Kdybychom lidem dovedli pomoci 

správně zhodnotit utrpěné ztráty a nabídli jim větší 

hodnoty, kdybychom jim ukázali cestu k radosti, mnozí by 

nemuseli skončit s depresí na psychiatrii. Stejně jako 

pokoj, i radost z nás musí druzí vycítit, vysát a převzít. O 

naši filosofii mnozí stát nebudou. O radost stojí všichni. 

Proto Kristus neposílá učedníky do světa hlásat nauku o 

Boží Trojici, ale radostnou zvěst. „Radujte se, znovu vám 

říkám, radujte se!“ 

 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

21.pokračování 

22. Tímto způsobem se existence věřícího stává církevní 

existencí. Když svatý Pavel mluví k římským křesťanům o 
jediném těle, kterým jsou všichni věřící v Kristu, vybízí je, 

aby nebyli domýšliví. Každý má o sobě smýšlet „ve shodě s 
tím, v jaké míře udělil Bůh každému víru“ (Řím 12,3).... 

Obraz těla nemá redukovat věřícího na pouhou část 

anonymního celku, na pouhý prvek velké mašinérie, ale 
zdůrazňuje spíše živoucí sjednocení Krista s věřícími a 

všech věřících vzájemně (srov. Řím 12,4-5). Křesťané jsou 

„jeden“ (srov. Gal 3,28), aniž by pozbývali svoji 

individualitu a ve službě druhým se každému dostává 

vlastního bytí až do dna. 

   Každý jsme ve víře a ve vztahu k Bohu originálem, ale 

protože patříme jednomu jedinému Trojjedinému Bohu, 

patříme také navzájem k sobě. Proto „věřit bez ostatních 

křesťanů“, čili mimo církev, dost dobře nejde. Jedinečnost 

osoby a společenství věřících se navzájem nevylučují. 

Ovšem pouhé společenství bez jedinečného vztahu ke 

Kristu by nebylo projevem křesťanské víry. 

 Chápu církev jen jako „lidský spolek“ nebo jako 

společenství lidí, které vlastně dává dohromady 

sám Bůh? 

 Podobě jako v rodině mně druzí nejen obohacují, 

ale také zatěžují. Jsem ochoten to přijmout? 

 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

88. Proč byl Ježíš pokoušen? A mohl být vůbec 

pokoušen? 

   K Ježíšovu pravému lidství patří i to, že mohl být 

skutečně pokoušen. V Ježíši Kristu nemáme nějakého 

spasitele, který „by nebyl schopen mít soucit s námi, 

slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem 

možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“. 
 


