
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.“  (Jan 20, 19-23) 

 

   Ještě včera byl Ježíšův hrob zapečetěn. Dnes je ale 

odhalen prázdný. Co se stalo? Okamžik vzkříšení byl pro 

apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. 

Ale nešlo jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal  

z mrtvých, může apoštolům sdělit dar své lásky – Ducha 

svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také 

Boží moc!         (Pramen: vira.cz) 

 

 

 

 

   Nastal den letnic a všichni byli  pohromadě. Najednou se 

ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr,  

a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim 

jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se 

usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým  

a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 

promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech 

možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, 

hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich 

je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: 

„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, 

že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, 

Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska  

a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta  

a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali  

z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak 

našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ (Sk 2,1-11) 

Modlitba za Noc kostelů 
 

   Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, Otče všech 

lidí a národů, ty jsi nám vzkříšením svého Syna Ježíše 

Krista daroval vykoupení z našich vin a hříchů a otevřel 

jsi nám možnost života v tvé věčné přítomnosti; spolu  

s našimi křesťanskými bratry a sestrami tě dnes prosíme 

o požehnání pro nastávající Noc kostelů v České 

republice, aby se během ní naše církev i naše farnosti  

a sbory otevřely pro ty, co tě hledají s upřímným srdcem 

a touží tě poznat, a aby lidé přicházející do našich 

kostelů v nich poznávali především víru, naději a lásku 

našich společenství skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí 

je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody – zapouští 

kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho 

listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy  

a nepřestává nést plody.“ (Jer 17, 7-8) 

 Ať jsou dobří a spravedlivý lidé jakkoli bezmocní, jen 

kvůli nim stojí za to žít. (Albert Einstein) 

 Pravda o sobě samém je těžko stravitelná. Proto lidé 

v této věci drží tak přísnou dietu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.  

 Pátek 24.5.2013 – Noc kostelů 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 19.5.2013 
 

 

 
 

 

„Sešli svého ducha, Hospodine,  a obnov 

tvář země!“ 

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:  

Lukavec 21.5.2013 – v 15.00 hod. 

Sulejovice 26.5.2013 – v 15.00 hod. Pouť 

VÁCLAVČ.20(2013) 

19.5.2013  

Seslání Duch svatého 
(závěr doby velikonoční) 

v pondělí začne liturgické mezidobí) 



 

Některé památky v týdnu 
 

22. května - nezávazná pam.  

sv. Rity z Cascie řeholnice 

   Narodila se v Roccaporeně (Itálie) kolem roku 1380. 

Byla jedinou dcerou svých rodičů a již od dětství toužila 

po řeholním životě. Na naléhání rodičů se provdala. Její 

muž byl člověk dobré vůle, ale nepokojného charakteru. 

Rita však svou vytrvalou dobrotou překonávala všechny 

trpkosti ze strany svého muže a dokázala žít s ním  

v harmonii. Přibližně po osmnáctiletém manželství 

ovdověla, protože její muž byl zavražděn. Rita nejenže 

vrahům odpustila, ale prosila Pána, aby raději povolal 

její dva syny, než aby oni pomstili smrt svého otce  

a dopustili se tak dalšího násilí. Oba synové umírají 

zanedlouho po svém otci.  

   Když Rita zůstala sama, rozhodla se uskutečnit svou 

dávnou touhu - stát se řeholnicí. Vstoupila do kláštera 

svaté Magdaleny v Cascii, kde žila přibližně 40 let.  

V posledních patnácti letech svého života nosila na 

svém čele stigmata. 

   Zemřela 22. května 1456. Charakteristické pro svatou 

Ritu je, že během svého života prošla všemi 

zkušenostmi. Životní zkoušky překonávala velkorysou 

láskou umocněnou hlubokým smyslem pro pokání, 

čímž se stala vzorem všem, kteří nasazují svůj život za 

usmíření a pokoj mezi lidmi. Tělo svaté Rity je uloženo 

v Cascii, ve svatyni jí zasvěcené. 

Další památky: 

20. května – nezávazná pam. sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze; také sv. Bernardina Sienského, kněze 

21. května – nezávazná pam. sv. Kryštofa Magallanes, 

kněze, a druhů, mučedníků 

24. května – Den modliteb za církev v Číně 

25. května – nezávazná pam. sv. Bedy Ctihodného, 

kněze a učitele církve; také sv. Řehoře VII., papeže; 

také sv. Marie Magdaleny de‘Pazzi 

26. května – Slavnost Nejsvětější Trojice  
 

Májové pobožnosti jsou v naší farnosti po celý měsíc 

květen po mši svaté. 

Přípravné setkání dobrovolníků před Noci kostelů 

22. května 2013 v kostele po mši svaté.  

V pátek 24.5. 2013 se koná Noc kostelů. 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

                          v Sulejovicích v 15.00 –  

Ne 26.5.2013 – v 9.00 hod. Za † Antonína a Vlastu 

                          v Sulejovicích Poutní v 15.00  
 

Kulturní středisko Lovoš zve na 

Koncert duchovní hudby Musica dolce vita 
Kostel sv. Václava v Lovosicích 20.5.2013 od 18.00 hod. 

Zazní skladby našich mistrů B. Smetany, A. Dvořáka,  

L. Janáčka a dal. 

Vsupné 100,- Kč 

 

Stát se otcem není těžké, těžké je otcem 

být. (W. Busch) 
 

   Není těžké vyznat lásku, těžší je milovat, není těžké 

zplodit dítě, těžší je o dítě se postarat, není těžké se oženit, 

těžší je být ženatý, není těžké vdát se, těžší je být vdanou, 

není těžké dát slovo, těžší je slovo dodržet, není těžké 

nadchnout, těžší je nadšení udržet, není těžké hrát, těžší je 

přijmout prohru, není těžké se stát knězem, těžší je žít jako 

kněz, není těžké chodit do školy, těžší je učit se, není těžké 

upadnout, těžší je vstát, není těžké zabloudit, těžší je najít 

cestu zpátky, není těžké chodit do hospody, těžší je vrátit 

se domů, není těžké vsadit, těžší je vyhrát, není těžké 

provinit se, těžší je přiznat si to, není těžké plánovat, těžší 

je realizovat,není těžké být ukřivděný, těžší je odpustit, 

není těžké začít, těžší je dokončit, není těžké… není těžké 

vymyslet tato porovnání, těžší je zjistit, komu jsem ty 

myšlenky nechtíc odcizil. 

   K radosti lidské duše patří poznání, že není tak těžké najít 

radost, jako si ji udržet. Proto nás Ježíš vybízí, abychom 

stále hledali, protože nalezneme, stále tloukli, protože nám 

bude opět otevřeno, a stále prosili, neboť nám bude vždy 

znovu dáno.              (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) 

 

40. Může Bůh všechno? Je všemohoucí? 
   „Vždyť u Boha není nic nemožného“. Je všemohoucí. 

Ten, kdo se ve své bídě obrací k Bohu, věří v jeho 

všemohoucnost. Bůh stvořil svět z ničeho. Je Pánem 

dějin. Všechno řídí a všechno může. To, jakým 

způsobem používá svou všemohoucnost, je samozřejmě 

tajemství. Lidé se často ptají. A kde byl Bůh v tu a tu 

těžkou chvíli? Ústy proroka Izaiáše nám odpovídá: „Mé 

myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není 

podobné mému“. Boží všemohoucnost se často projevuje 

tam, kde už lidé od Boha pranic nečekají. Bezmoc 

Velkého pátku byla nutným předpokladem vzkříšení. 
 


