
Z dnešního evangelia:  
 

   Ježíš řekl svým učedníkům: "Tak je psáno: Kristus bude 

trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude 

hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od 

Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. 

Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy 

zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí  

z výsosti." Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce  

a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich  

a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí 

se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili 

Boha. (Lk 24, 46-53) 

 

 
 

 

   Čteme dnes závěrečná slova evangelia podle Lukáše. 

Učedníci jsou svědky Ježíšova nanebevstoupení, které 

znamená, že jeho přítomnost na zemi je ukončená. 

Oslavený Ježíš se vrátil k Otci a s ním kraluje. Ten, kterého 

lidé ukřižovali, je Pánem a Soudcem vesmíru. Podle 

Lukáše odcházející Ježíš drží ruku v gestu požehnání. 

Žehná všem věřícím, kteří budou žít až do okamžiku 

druhého, konečného Kristova příchodu na konci časů    

                                                (Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

   Ukaž mi, Bože, kde mohu pomoci. I dneska se najím 

dosyta. Odpusť, udělám-li to nevděčně v přesvědčení, 

že jsem si dobré jídlo zasloužil. Dej všem lidem 

každodenní chléb a všechno, co je stejně důležité jako 

denní chléb: sebeúctu, odvahu, zdraví, sílu, zdar 

v práci, naději, lásku. Ukaž mi, kde mohu pomoci. 
 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Velkodušní lidé odpouštějí, nízce smýšlející obviňují  

a neustále připomínají utrpěné bezpráví. Farizeové 

obviňují, křesťané odpouštějí. 

 Prosit o chléb znamená za chléb děkovat. (W. Luthi) 

 Člověk nežije pouze chlebem, který si může vyrobit. 

Jakožto člověk, v nejhlubším svém lidství, žije slovem, 

láskou, smyslem. (Joseph Ratzinger) 

 Nejen chlebem živ je člověk – ale ani bez něho. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.  

 Adorace Nejsvětější Svátosti – 18.5.2013 v 20.00 h. 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 12.5.2013 
 

 

 

 
 

 

„Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin 

vystupuje za hlaholu trub.“ 

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:  

Sulejovice 19.5.2013 – v 15.00 hod. 

VÁCLAVČ.19(2013) 

12.5.2013  

Nanebevstoupení Páně 
(7. neděle velikonoční) 



 

Některé památky v týdnu 
 

16. května - svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze, mučedníka, 

hlavního patrona Čech 
 

   Pocházel z jihozápadních Čech. Narodil se v Pomuku 

poblíž Plzně kolem roku 1345 jako syn soudce, dle 

některých historiků se jednalo o starostu Pomuku. Jan 

ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který 

pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost.  

V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil 

práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. 

a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém 

trýznění a mučení pro svou věrnost povolání  

i mlčenlivost dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do 

řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné 

vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost. 
 

Další památky: 

13. května – nezávazná pam. Panny Marie Fatimské 
14. května – svátek sv. Matěje, apoštola 

18. května – nezávazná pam. sv. Jana I., papeže 

19. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého 
 

Májové pobožnosti jsou v naší farnosti po celý měsíc 

květen po mši svaté. 

V pátek 24.5. 2013 se koná Noc kostelů. 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 12.5.2013 – v 9.00 hod. Za † Hainze Waltra Triede 

                          v Sulejovicích v 10.30 – Za † manžele 

Vlastimila a Jarmilu Lancovy 

Út 14.5.2013 - Za duší zemřelého Aleška 

Ne 19.5.2013 – v 9.00 hod. Za † Jaromíra a Boženu 

                          v Sulejovicích v 15.00 –  

 

Poutní zájezd do Polska 
 

   Srdečně děkujeme za modlitbu. Díky Pánu Bohu naše 

pouť se vydařila. Z lovosické farnosti putovalo 7 osob. 

Navštívili jsme několik vzácných poutních míst  

a významných kulturních památek. Byli jsme 

v Arcikatedrále sv. Jana Křtitele ve Wroclawi, v mariánské 

Bazilice minor v Licheni, v klášteře na Jasné Hoře, 

v kostele Božího milosrdenství v Krakowě – 

Lagiewnikách, v Katedrále na Wawelu a mariánském 

kostele u krakowského hlavního náměstí. Byli jsme také na 

pašijovo-mariánském poutním místě v Kalwarii 

Zebrzydowské a na závěr ve Wadowicích, kde se nachází 

rodný dům bl. Jana Pavla II. a farní kostel, do kterého 

v mládí často přicházel na mši svatou. Na vás všechny 

jsme denně pamatovali v modlitbách. 
Vaš farář Roman Depa 

 

 
Mariánská Bazilika minor v Licheni 

Říká se, že by se měl člověk stydět, když se mění. 
 

To je nesmysl! Hanba je, když se nemění. 

(L. N. Tolstoj) 
 

   „Jsi někdo jiný, než jsi býval. Styď se. Změnil ses. Už nejsi 

chlap, trháš partu, odrodil ses kamarádům, myslíš si  

o sobě kdovíco. Ztratil jsi prostě charakter.“ 

   Takhle k němu promlouvali jeho bývalí hospodští 

spolustolovníci poté, co se rozhodl definitivně přestat 

s alkoholem. Bylo pro něho hodně těžké se znovu nenapít, ale 

bylo daleko těžší odolávat útokům kamarádů na jeho 

charakter, který se podle mínění všech čestných pivařů změnil 

k horšímu. 

   Jsou v životě situace, kdy je nutné něco změnit. Nikdo jistě 

nikoho nekritizuje a neznevažuje jeho osobnost za to, že 

v šedesáti letech už nenosí stejné sako jako v osmnácti. Pokud 

ovšem člověk roste, mění se také jeho poznání  

a s ním i postoje. K tomu dodával vtipně Winston Churchill, 

že jen blbec nemění své názory. 

   Pozor! Naprosto jinak je tomu v situacích, kdy se 

z vypočítavosti nebo ze zbabělosti mění například politická 

barva saka. Přesto platí, že změna je život a život je ve stálých 

změnách. Změny jsou i v pohledu na svět hodnot. Někdy 

abychom se styděli za to, čím jsme se dřív chlubili. A naopak. 

   Je jisté, že nikdo z nás není dnes stejný, jako byl včera,  

a nikdo nebude zítra takovým, jakým je dnes. Každý den nám 

ubývají mozkové buňky, horší se i sebelepší zrak, prohlubují 

se vrásky ve tváři a opotřebovává se celý organismus. 

Pomíjivost každé vteřiny našeho života přináší změny a proti 

nim toho můžeme udělat pramálo. Jsou to změny, o které 

člověk nestojí, protože jsou znamením naší bezmocnosti, ale 

s nimiž se dříve či později musíme smířit. 

Kromě těchto změn, které vedou prakticky k horšímu  

a které můžeme pozorovat jen jako diváci, existují i změny, 

které vedou k lepšímu a jsou plně v naší režii. 

   K radosti lidské duše patří poznání, že potřebuje změnu 

k lepšímu, vědomí, že taková změna má smysl, a rozhodnutí, 

že v dobrém vytrvám. Proto se nepřizpůsobujme tomuto věku, 

jak varuje svatý Pavel Římany, ale proměňujme se obnovou 

své mysli.                  (Max Kašparů: O radostech lidské duše) 

 

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) 

 

39. Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? 
Ježíš z Nazareta je Syn, druhá božská osoba, ke které se 

obracíme, když se modlíme: „… ve jménu Otce i Syna  

i Ducha svatého“. 

   Buď byl Ježíš podvodník, který se prohlásil Pánem nad 

sobotou, a když neodmítal oslovení „Pán“, které 

příslušelo jen Bohu – nebo byl skutečně Bůh. 

K pohoršení došlo v okamžiku, když začal odpouštět 

hříchy. Tím se v očích svých současníků dopustil 

smrtelného provinění. Díky zázrakům a mocným činům, 

které konal, ale především díky zmrtvýchvstání učedníci 

poznali, kým Ježíš opravdu je, a začali ho uctívat jako 

Pána. Taková je víra – církve. 
 


