
Z dnešního evangelia: 

   Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn 

člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, 

oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen 

krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: 

Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se 

navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste 

moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“  
                                                      (Jan 13,31-33a.34-35) 

 

 

 
 

 

 

 

   Pán Ježíš pobývá ve Večeřadle se svými učedníky. Slova, 

která mluví, jsou začátkem jeho slavné řečí před 

umučením. Během té promluvy - máme ji jenom 

v evangeliu podle Jana- Ježíš dává apoštolům komentář 

k událostem, které přijdou: ke spásné smrti Ježíše, jeho 

zmrtvýchvstání a přítomnosti v církvi. Mluví o slávě. Ježíš 

skrze své činy zjevil slávu svého nebeského Otce. Tímto 

způsobem zároveň on je oslaven. Oslavení Ježíše Otcem se 

již vykonalo. Mistr používá slovo dítky a za chvíli nové 

přikázání - jsou to příznačné elementy jazyka sv. Jana. 

Nové přikázání má v sobě příkaz vzájemné lásky ve 

společenství učedníků. Jejich láska napodobuje lásku 

Ježíše k nim. Největším důkazem lásky je darování svého 

života (Jan 15,13), proto Šimon Petr ujišťuje Ježíše, že je 

připravený obětovat se pro Ježíše. I když zná přikázání 

Ježíše, není ještě schopen je naplnit. To se stane až po 

seslání Ducha Svatého, díky němuž bude hlásat o Ježíšovi  

a podstoupí mučednickou smrt.    

                                              (Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitby 
 

   Chválím tě, Pane Ježíši Kriste, protože se rozednilo  

a dal jsi nám světlo. Dej nám také milost a sílu, abych 

tento den, který mi dáváš, prožil podle tvé vůle. Tvé 

jméno žehnej tomuto dni a veď mne podle tvé vůle 

hodinu za hodinou. 

 
       

   Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svatých apoštolů 

Filipa a Jakuba a prosíme Tě: dej nám na jejich 

přímluvu, ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříšení 

Tvého Syna, abychom také dosáhli blaženého patření na 

Tvou tvář. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 

po všechny věky věků. Amen 
 

 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 V životě záleží na úplně jiných věcech než na darech, 

které je možno koupit. (Wander) 

 Opravdový člověk musí být ve všem pravdivý – ve 

verších, v životě, v každé maličkosti. (Paustovskij) 

 Věřící, který nikdy nepochyboval, nedokáže obrátit 

nikoho pochybovačného. (Ebner-Eschenbachová) 

 Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, 

najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo 

zabloudí. (T. G. Masaryk) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.  

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 28.4.2013 
 

 

 

 

 
 

 

„Budu velebit tve jméno, můj Bože, králi.“ 

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:  

Od 1. května začnou Májové pobožnosti 

Sulejovice  5.5.2013 v 15.00 hod. 

VÁCLAVČ.17(2013) 

28.4.2013  

5. neděle velikonoční 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

29. dubna – Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 
 

   Narodila se 23.3.1347 v Sieně v Itálii do početné 

rodiny barvíře vlny Jakuba Benincasa a Lapy, jako 

předposlední z 24 dětí. K nim jako 25. dítě patřil ještě 

přisvojený sirotek Tomáš della Fonte, který byl 

Kateřininým bratranecem. Později se z něj stal 

dominikán a Kateřinin zpovědník. Kateřina již v šesti 

letech měla první zjevení Pána Ježíše v kněžském 

rouchu, za doprovodu apoštolů Petra, Pavla, Jana  

a dalších bíle oděných osob. Toto vidění nad basilikou 

sv. Dominika pak považovala za pozvání  

k bezvýhradnému následování Krista. Svůj život 

zasvětila Bohu a vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. 

Zvolila si cestu připodobnění se Ježíši v bolestech  

a často rozjímala o jeho utrpení. Vědoma si toho, že 

nám Bůh činí dobré přes všechen náš nevděk, jednala 
podobně. Byla vytrvalá v modlitbě, usmiřovala, 

obracela hříšníky, přispěla k duchovní očistě církve  

a k návratu papeže z Avignonu do Říma. Diktovala 

dopisy a spisy, které byly vedle skvělé nauky plné 

duchovní vroucnosti. Žila jen do 33 let. Zvláštního 

vyznamenání se jí dostalo 4.10. 1970 od Pavla VI., kdy 

byla zařazena mezi učitele církve. Ten titul před ní 

dostávali jen přední učenci teologie. Naposled ji povýšil 

bl. Jan Pavel II., když ji vyhlásil za spolupatronku 

Evropy 1.10.1999 a to společně se sv. Brigitou 

Švédskou a s Edith Steinovou. 

   Při prohlášení za spolupatronku Evropy ji svatý Otec 

představil takto: "Tato mladá žena ze Sieny vystihla 

rozhodným tónem a plamennými slovy jádro problémů 

Církve a společnosti své doby. S neúnavnou horlivostí 

se Kateřina zasazovala o řešení složitých konfliktů, 

které společnost její doby rozdělovaly. Její úsilí o mír se 

dotklo mnoha evropských panovníků. Ukázala jim, že 

před rozumem zbraní je třeba dát přednost zbraním 

rozumu. Posílena svou důvěrnou blízkostí Kristu se také 

nerozpakovala samotnému papeži poukázat na Boží 

vůli, která mu přikazuje konečně zanechat váhání 

diktovaného  pozemskou  opatrností a světskými zájmy  

a vrátit se z Avignonu do Říma." 
 

Další památky: 

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

a 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 

5. května - 6. neděle velikonoční  

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 28.4.2013 – v 9.00 hod. Za paní Jančíkovou a za 

požehnání pro její rodinu  

              v Sulejovicích v 10.30 – Poděkování za dar zdraví 

Ne 5.5.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                        v Sulejovicích v 15.00 –  

 
 

 

Oceán pravdy 
 

   Našel jsem na půdě staré školy malou brožurku 

z padesátých let. Necelých 20 stran textu, cena 2 Kč. 

Název? Příručka vědeckého ateisty.  

   Tehdy stačilo přečíst toto duchem slabé dílko a čtenář, 

který z tohoto „oboru“ nikdy nic jiného nečetl, mohl mít 

dojem, že je v tu chvíli nejen kovaným ateistou, ale také 

vědcem. Název tak přece hlásal… 

   Doba sice pokročila, ceny tiskovin se zvýšily, brožury 

podobného typu už nevycházejí, ale jedno zůstalo: hlupák, 

kterému stačí tak žalostně málo, k tomu, aby měl dojem, že 

ví maximum. Místo slaboduchých příruček vychází dnes 

řada deníků, týdeníků, měsíčníků – a oč bohatší jsou pro 

oko, o to chudší jsou pro duši. Ale „moudrý“ čtenář jásá. 

Díky nim ví, patrně jako první v paneláku, kolikátou ženu 

si bere bubeník z hudební skupiny. To je přece informace 

přímo život zachraňující… 

Náš mudrc se v tu chvíli cítí být nejen znalcem kulturního 

dění ve světě, ale také plně informovaným a hodnotným 

občanem své země. Intenzivní pocit vlastní zasvěcenosti se 

pak dostaví ve chvíli, kdy tak důležitou „pravdou“ 

obšťastňuje okolní, dosud neinformovaný svět. Tehdy si 

připadá jako skutečný apoštol nových idejí. 

   Kromě toho, že je znalcem podrobností, má i vytříbený 

vkus. Časopis jiného druhu by totiž do ruky nikdy nevzal. 

K radosti lidské duše patří vědění, že za louží poznání je 

oceán pravdy – a za ním nekonečný Bůh. Proto ti opravdu 

moudří touží vždy po dalším a dalším poznávání. Už 

latinské přísloví říkávalo: Timeo lectorem unius libri 

(Bojím se čtenáře jediné knihy). (Max Kašparů: Radosti 

lidské duše) 

 

 

Kolikrát budu letos na Májové pobožnosti? Hmmm... 

 
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

37. Proč nazýváme Boha „Otcem“? 
   Boha uctíváme jako Otce proto, že je Stvořitel  

a láskyplně se ujímá svého stvoření. Ježíš, Boží syn, nás 

učí hledět na svého Otce jako na našeho Otce a oslovovat 

ho “Otče náš“.  

   Mnohá náboženství vzývají boha jako „otce“. 

Starozákonní Izraelité nazývali Boha Otcem s vědomím, 

že je i jako matka. V lidské zkušenosti představují otec  

i matka původ a autoritu, bezpečí a podporu. V Ježíši 

Kristu poznáváme, jaký je skutečně Bůh jako Otec: „Kdo 

viděl mne, viděl otce“. V podobenství o ztraceném synu 

se Ježíš dotýká nejhlubší lidské touhy po milosrdném 

otci. 
 


