
Z dnešního evangelia: 

   Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do 

vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma 

šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak 

tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a 

připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, 

takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu 

rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – 

jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, 

kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny 

stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: 

„Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i 

slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a 

přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však 

jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k 

tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé 

naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, 

nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů 

a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k 

hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však 

neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví 

uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno 

nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom 

začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal 

jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak 

došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by 

chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, 

neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy 

dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal 

chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával 

jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však 

zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, 

když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ 

Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do 

Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i 

jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se 

Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo 

na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. 
                                                                 (Lk 24, 13-35)    

 

   Je až neuvěřitelné, jak sv. Lukáš popisuje vzkříšení. 

Nejen zprávou o prázdném hrobu, ale příběhem těch, kteří 

naději na vzkříšení vlastně vzdali. Ježíš ani tyto učedníky 

nezavrhnul. Naopak jim věnuje zvláštní pozornost. Mnoho 

generací vykladatelů Písma smutně teskní, že nemáme 

zachyceno, která místa Ježíš vykládá a co k tomu řekl. Ale 

to zřejmě není to nejpodstatnější! Důležitějším sdělením 

byl popis okamžiku, kdy ho poznali. Kdy se jim otevřely 

oči a srdce! Bylo to při lámání chleba.  (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Nebeský Otče, 

Ty chceš, aby všem lidem bylo pomoženo a aby přišli 

k poznání tvé pravdy. Otevři tedy svému slovu dveře a 

nakloň srdce mnohých ke svým svědectvím. 

Zmař všecku radu bezbožných a násilníků a doveď svou 

věc k vítězství proti všem, kteří se staví proti tobě  

a tvému svatému slovu. 

Zachovej všecky, kdo tě znají, ve známosti své pravdy a 

dej jim ústa své moudrosti, jimž nikdo nebude moci 

odolat, aby svět poznal, že se ti nikdo nevyrovná a že ty jsi 

jediný Pán. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna. Amen. 
(Martin Luther) 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 Člověk denně upravuje své vlasy. 

Proč ne také své srdce? (Čínské přísloví) 

 Modli se a uvidíš, že modlit se má 

smysl – ale jinak než při modlitbě to nikdy nepoznáš. 
(Louise Rinserová) 

 Nejkratší cestou mezi dvěma lidmi 

je úsměv.  
(H. Sokal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory - St 7.5.2014 v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 4.5.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ukaž mi, Pane, cestu k životu."  

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út, St – v 17.30 

Čt - 7.30 hod.  

Pá - 17.30 hod.  

  Ne - 9.00 hod.  

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny: Lukavec - 6.5.2014 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č. 18 (2014) 

4.5.2014  

3. neděle velikonoční 



 

Některé památky v týdnu 
 

6.5.2014 - nezávazná pam. sv. Jana 

Sarkandra, mučedníka 
 

   Narodil se 20.12.1576 ve Skočově na Těšínsku ve 

Slezsku. Jednalo se o území národnostně smíšené, ale 

Sarkandrova rodina byla česká. Studoval v Olomouci, 

v Praze, ve Štýrském Hradci. Svěcení přijal v Brně. 

Vzorně působil jako farář, naposled v Holešově. Jeho 

horlivost byla spojena s důvěrou v Nejsv. svátost oltářní. 

Ta se projevila obzvlášť za vpádu polských kozáků a 

byla příčinou záchrany Holešova, ale i vzniku křivého 

podezření. Od nekatolíků byl zatčen, obžalován 

z velezrady a podroben útrpnému právu. Při výslechu 

naléhali, aby jim Jan prozradil, z čeho se zpovídal 

Lobkovic, marně. Na následky mučení zemřel. Byl 

pohřben v Předhradí, odkud byly později jeho ostatky 

slavnostně přeneseny do Olomouce a jsou uloženy v 

katedrále sv. Václava. Jeho památka stanovená na den 

jeho smrti byla v českých zemích přenesena na den jeho 

beatifikace 6.5. protože v březnu je období postní a 

památka světce by nemohla být slavnostní. 

Blahořečen byl v roce 1860 a kanonizován při návštěvě 

Jana Pavla II. v Olomouci 21.5.1995. 

 

Další památky:  

8. května – nezávazná pam. Panny Marie Prostřednice 

všech milostí 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

Ne - 11.5.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                         v Sulejovicích v 10.30 hod. za Moniku  

a její rodinu 
 

Datum letošního Dne matek připadá na neděli  

11. 5. 2014 

 

Ano, církev je plná chyb 
 (Ladislav Kubíček) 

 

   Jak diskutovat s protivníky? Ano, Kristus a jeho tělo je 

nedemokratické. Ano, tělo Kristovo je plné bičování, 

špíny, trním korunování, potu a prachu, máte pravdu. 

Církev odumírá – ano, Kristus umdléval a opravdu i umřel. 

Církev se nehodí do demokratické společnosti – ano, to 

rozhodl už Pilát a velekněží, ano, máte stejný názor jako 

oni. Církev má mnoho zrádců – ano, byli i mezi apoštoly. 

Církev je plná slabochů, má špatné papeže – ano, už Jakub 

a Jan se zajímali o posty, ano, mnozí papežové se starali 

víc o peníze. Církev je plná zbabělců – ano, kromě Jana 

všichni utekli od kříže při ukřižování. Ano, známe církev 

slabochů, zbabělců, lidí s nejrůznějšími povahovými 

chybami, a přesto překonala všechny útoky, vnější i 

vnitřní. To by žádný spolek nepřežil ani sto let, natož dvě 

tisíciletí. Kristus je i dnes hlavou církve, a proto církev 

stále žije.   

 

 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

22. pokračování 

   24. Víra bez pravdy nespasí, nedá našim krokům bezpečí. 
Zůstává jen krásnou pohádkou, projekcí našich tužeb po 

štěstí, něčím, co nás potěší jen do té míry, v jaké chceme 

klamat sami sebe. Anebo je redukována na krásný cit, který 

utěší a zahřeje, ale je podroben proměnám naší duše, 
rozmanitosti dob a není schopen být v životě stálou oporou. 

   Je podivuhodné, že lidé v naší civilizaci jsou dnes 

ochotni většinou věřit buď tomu, co je jím předkládáno 

jako vědecky dokázané, nebo tomu, co žádné rozumové 

odůvodnění nemá. Hledání pravdy není pro mnohé něčím, 

čemu by se s úsilím věnovali. A přece křesťanství od 

počátku stojí na tom, že usilovat o pravdivé poznání je 

nutné a nikoliv zbytečné. Víra a hledání pravdy patří 

k sobě neodlučitelně. 

K reflexi: 

 Přiznávám lidskému rozumu schopnost přes 

všechny omyly hledat a nacházet pravdu? 

 Nepodléhám  laciným tvrzením typu: „Nic neplatí 

absolutně, každý má svou (vlastní?) pravdu“? 

 

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

89. Komu Ježíš zaslibuje „Boží království“? 
   Bůh chce, „aby se všichni lidé zachránili a došli 

k poznání pravdy“. „Boží království“ začíná u lidí, kteří 

Bohu dovolí, aby je proměnil. Podle Ježíšovi zkušenosti 

jsou to především chudí a maličcí. 

   Dokonce i lidé stojící mimo církev jsou fascinováni 

Ježíšem, jenž se obrací se svou – do jisté míry stranickou – 

láskou nejprve na ty, kteří jsou tak či onak společensky či 

sociálně vyloučeni. Ježíš v horském kázání upozorňuje, že 

především chudým a plačícím, obětem pronásledování a 

násilí a všem hledajícím jeho spravedlnost a pokoj se 

přednostně otvírá brána Božího království. Obzvlášť vítáni 

jsou hříšníci: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky“. 
 


