
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do 

ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. 

Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře  

a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 

Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho 

následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy 

nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ 

Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co 

jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, 

pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli 

přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. 

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude 

moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, 

jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby 

měly život a aby ho měly v hojnosti.   (Jan 10, 1-10)    

 

   Bezpečí hledá v životě snad každý. A přece víme, že 

žádné místo na zemi není a nemůže být tak chráněno, aby 

se v něm cítil člověk natrvalo bezpečně. A žádná situace 

lidského života není tak jistá a nepohnutelná, že by se 

nemohla zvrátit. Ježíš jako dobrý pastýř nenabízí cestu do 
bezpečné pozemské „pevnosti“, ale nabízí jistotu vztahu. 

On je ten, kdo člověka nevydá moci zla, kdo se ho nechce 

zříci, kdo ho nezavede na scestí. Nechce nás opustit na 

našich životních cestách. Proto si zasluhuje naši 

svrchovanou důvěru. Není třeba ho přesvědčovat, aby nás 

neopouštěl. Je třeba být s ním, a to vždy a stále.  
                                                                 (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
(Lothar Zenneti) 

 

Pane, jako strom nechť je před Tebou můj život. 

Pane, jako strom nechť je před Tebou má modlitba. 

Dej mi kořeny, které sahají hluboko do země, abych i já 

zakořenil hluboko ve víře. 

Dej mi sílu růst v pevný kmen, abych stál pevně na 

svém místě a neviklal se, když burácí větry. 

Dej, abych v sobě pocítil tvoji moc a má mysl se 

pozdvihovala k Tobě, abych rostl a zrál. 

Dej mi budoucnost, nech, ať mé listy zelenají, po kruté 

zimě mi dej naději nově rozkvést a když přijde čas, ať 

přináším plody. 

Pane, jako strom ať je před Tebou můj život. 

Pane, jako strom ať je před Tebou má modlitba. Amen. 
 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Existuje žízeň, která je předzvěstí požehnání, protože 

člověka otevírá pro Boží obdarování. 

 Nepošilhávej po životní cestě druhých; Boha potkáš na 

té své. 

 Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno 

pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti 

nechybí (...). (sv. Terezie z Avily) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes 11. května máme: 

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

Den matek  

Mezinárodní den ošetřovatelek 
 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 V sobotu 17. května 2014 bude v kostele v Lovosicích 

pokřtěna Soňa Goliášová. Všichni jste zváni k účasti od 

12.00 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 17.5.2014 v 20.00 h 
 

Odpověď k žalmu – neděle 11.5.2014 
 

„Hospodin je můj pastýř,  

nic nepostrádám."  

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: Vchynice - 16.5.2014 poutní mše sv.  

u kaple sv. Jana Nepomuckého od 19.00 hod. 

VÁCLAV Č. 19 (2014) 

11.5.2014  

4. neděle velikonoční 

Dobrého pastýře 



 

Některé památky v týdnu 
 

14.5.2014 - svátek sv. Matěje, apoštola 
 

   Po nanebevstoupení Pána Ježíše se učedníci sešli  

s jeho Matkou i dalšími ženami ke společné modlitbě. 

Bylo pohromadě asi 120 lidí a Petr se ujal slova  

a připomenul, že se muselo splnit slovo Písma, kde 

Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidáši,  

a zopakoval, co se s ním stalo. Pak uvedl z Písma důvod, 

proč k nim mluví: "Jeho pověření ať převezme jiný."  

(Ž 109,8) Protože v posvátné dvanáctce apoštolů, která 

se symbolicky vázala i k 12ti kmenům Izraele, byla 

mezera po Jidášově zrádném odchodu, navrhl Petr volbu 

náhradníka z těch, kteří s Ježíšem chodili od jeho křtu až 

po nanebevstoupení. Vybrali dva, Josefa zv. Barsabás  

a Matěje. Pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech 

lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal 

místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil  

a odešel tam, kam patří." Potom jim dali losy a los padl 

na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.  

(Sk 1,24-26)  

   Po seslání Ducha svatého odešel hlásat evangelium  

a svědčit o Kristově vzkříšení. Své působení začal  

v Palestině a po jeho odchodu z této oblasti nemáme  

o něm další doložené zprávy a musíme se spokojit  

s tradicí předávanou ústně. Evangelium hlásal až  

v Africe. Zemřel asi v 63 roce mučednickou smrtí.  

 

Další památky: 

12. května - nezávazná pam. sv. Nerea a Achillea, 

mučedníků, také sv. Pankráce, mučedníka 

13. května – nezávazná pam. Panny Marie Fatimské 

16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, 

mučedníka, hlavního patrona Čech 

18. května - 5. neděle velikonoční 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 11.5.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

             v Sulejovicích v 10.30 hod. za Moniku a její rodinu 

Út – 13.5.2014 – za Boží požehnání a zdraví pro paní 

Hubkovou 

St – 14.5.2014 – na dobrý úmysl 

Čt – 15.5.2014 – za zdraví syna Radima 

Ne - 18.5.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Boženu  

a Jaromíra 
                 v Sulejovicích v 10.30 hod. za Petru a její rodinu 

 

Nutnost vědomí vztahů 
 (Ladislav Kubíček) 

 

   Člověk by mohl jít životem sám, žít izolovaně, mít 

stanoven osobní cíl bez ohledu na druhé a starat se jen  

o svou dokonalost. Jenže v Božím království pro takové 

individualistické cesty není místo. Člověk je součástí 

společenství, je členem rodiny. To je přirozený zákon. 

Ovšem ďábelské působení toto společenství narušuje. Pak 

se ztrácí smysl pro společenství, nastupuje sobecký styl 

života. Dřív žili lidé rozptýleni po vesnicích, a přesto 

tvořili společenství. Dnes žijí pohromadě v panelácích  

a soused nezná souseda. Hromada lidí netvoří útvar, tak 

jako hromada kamení netvoří stavbu. Kristus ustanovil 

církev jako katedrálu, kde všechno má své místo – základy, 

věž i zlaté ozdoby. Ty ale musí být na něčem upevněny. Je 

zapotřebí si uvědomovat vzájemné vztahy. Církev se 

nevyvinula, Kristus ji jednoho dne ustanovil, a to jako 
výsadu, jako společenství s přesnými zásadami. My jsme 

se do tohoto společenství, do této rodiny dětí Božích křtem 

zrodily. 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

23.pokračování 

   25. Poukázat znovu na souvislost víry a pravdy je dnes 

více než kdy jindy nezbytné právě kvůli krizi pravdy, v níž 

žijeme. V soudobé kultuře je častá tendence přijímat pouze 

pravdu, která se týká technologie. Pravé je to, co člověk 
dokáže vytvořit a změřit vědecky; je to pravé, protože to 

funguje, a činí tak život pohodlnějším a snadnějším. Toto 
se dnes jeví jako jediná jistá pravda, jediná, kterou lze 

sdílet s ostatními, jediná, o které se může diskutovat  

a společně o ni usilovat. 

   Ačkoliv chce mít dnes většina lidí život po všech 

stránkách bohatší, mohou se ochuzovat právě tím, že omezí 

svůj pohled jen na to, co je změřitelné a zvážitelné, tedy co 

je poznatelné přírodovědeckými metodami. Částečné 

poznávání skutečnosti je tak prohlášeno za celek. 

 Jsem si vědom toho, že i mé vzdělání bylo a je do 

značné míry formováno tímto přírodovědeckým 

přístupem? 

 Nepodléhám ale pokušení „dokazovat“ pravdy 

křesťanské víry tak, jako by šlo o ony měřitelné  

a vážitelné skutečnosti? 

Česko – německé putování s mottem 

„Stavět mosty s Kristem“ 
 

   V době 2.– 4.5.2014 se zúčastnilo pět lidí s naší farnosti 

druhé etapy Česko– německého putování po Svatojakubské 

cestě, která by měla vyvrcholit 28.5. – 1.6.2014 na 99. 

německých katolických dnech v Řezně. Pouť byla zahájena 

v Plánici modlitbou a poutnickým požehnáním v kostele 

sv. Blažeje a vedla asi 20km do Klatov. Druhý den jsme si 

prohlédli klatovské kostely a poté putovali krásnou 

přírodou asi 26km do Kdyně, kde jsme měli možnost se 

zúčastnit bohoslužby slova v kostele sv. Mikuláše. Třetí 

den jsme putovali přes Všeruby do Neukirchen biem 
Heiligen Blut, kde v mariánském poutním kostele naše 

putování končilo. Cestou jsme se dvojjazyčně modlili, 

zpívali, povídali si, ale šli i v tichosti krásnou přírodou. 

Naše putování obsahovalo vše, co k putování patří – 

rozjímání, modlitba, zpěv, sdílení, ale i fyzické vypětí. 

Pouť byla velice dobře připravena a hlavní motto poutě 

určitě naplnila. Bohu díky. (Kr.) 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

90. Konal Ježíš skutečné zázraky, nebo jsou to jen 

zbožné pohádky? 

   Ježíš konal skutečné zázraky, stejně jako později  

i apoštolové. Novozákonní autoři vycházejí ze skutečných 

událostí. 

   Už nejstarší prameny přinášejí zprávy o celé řadě zázraků 

potvrzujících Ježíšova slova: „Jestliže však vyháním zlé 

duchy s pomocí Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží 

království“. Zázraky se děly na veřejnosti;  Písmo svaté 

uvádí jmenovitě ty, jichž se týkaly, například slepý 

Bartimaios nebo Petrova tchýně. Udály se také zázraky, 

které židovské prostředí vnímalo jako šokující přestoupení 

řádu (např. uzdravení ochrnutého v sobotu, uzdravování 

malomocných). Tehdejší židovství však tyto mocné činy 

ani v nejmenším nepopíralo. 
 


