
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! 

Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je 

mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že 

odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím 

vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy 

byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu 

řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ 

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo 

nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali 

byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip 

mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu 

odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? 

Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám 

Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, 

která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který 

ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem  

v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty 

skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten 

bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude 

konat, protože já odcházím k Otci.“   (Jan 14, 1-12)    

 Vykoupení je veliký dar, který 

nám Bůh připravil. Ale to není celé Boží dílo. Díky 

vykoupení smíme přistoupit k Bohu a vstoupit do 

společenství s Otcem! Cesta k Otci není nijak složitá. 
Touto cestou je sám Ježíš – vtělený Boží Syn. Jak zásadní 

poznání nám v evangeliu odhaluje! Filip velice přesně říká, 

že vidět Otce stačí! Setkání s Bohem Otcem je skutečně 

vrcholem lidské pouti a lidské blaženosti. Skrze Krista 

máme tuto cestu otevřenou. A nejen to, již nyní můžeme 

mít podíl na jeho moci a slávě, když se plně dáme Bohu  

k dispozici. Pak skrze nás bude moci Bůh konat dobro. 

Plán je to velkolepý. Dnes již stačí jen přitakat a nechat 

Boha jednat!          (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitováníplný Pane, 

slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání. 

Opatři nás znamením své dobroty a veď nás svou 

cestou, abychom kráčeli za tvou pravdou. 

Rozvesel naše srdce, abychom žili v úctě k tvému 

svatému jménu, neboť jsi veliký a podivuhodný. 

Tys jediný Bůh a tobě není nikdo roven,  

Pane, jsi mocný svým milosrdenstvím 

a dobrotiv svou mocí, abys podpíral, utěšoval  

a zachraňoval všechny, kteří skládají důvěru ve tvé  

svaté jméno. 

Tobě přísluší veškerá sláva, čest a klanění, 

Otci, Synu i Duchu svatému, 

nyní i vždycky i po všechny věky. Amen. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Láska je především naslouchání v mlčení. Milovat 

znamená uvažovat. (Antoine de Saint-Exupéry) 

 Má touha po pravdě je mou jedinou modlitbou.  
(Edith Steinová) 

 Často se stává, že ani nevíme, jak se správně modlit. 

Ale pak se nás ujme Duch Boží, i když se dokážeme 

obracet k Bohu jen v mlčenlivém dýchání.  
(podle dopisu Římanům) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek proběhne Noc kostelů. Podrobný program je 

uveden na plakátech a na webových stránkách: dltm.cz. 

Příští neděli bude sbírka věnována na Televizi NOE. 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – St 21.5. v 18.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 18.5.2014 
 

 

 

 

 

 

„Ať spočine na nás, Hospodine, 

 tvé milosrdenství."  

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 20.5.2014 – v 15.00 hod. 

Lovosice - 23.5.2014 v 7.30 hod.  

VÁCLAV Č. 20 (2014) 

18.5.2014  

5. neděle velikonoční 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

20. května - nezávazná pam. sv. 

Klementa Marie Hofbauera, kněze, 
   Narodil se 26.12. 1751. Pocházel z Tasovic od 

Znojma. Původně se vyučil pekařem. Pro chudobu  

a touhu po studiu odešel do ciziny. Po různých cestách 

přijal v Římě svátost kněžství a vstoupil do řádu 

redemptoristů, který pak uvedl do Varšavy. Po 

požehnaném působení byl vypovězen a ve svém 

apoštolském působení pokračoval ve Vídni. Sledován 

policií jako odpůrce upadávajícího osvícenství  

a jansenismu proslul jako skvělý apoštol ve všech 

společenských vrstvách. Když zemřel, v roce 1820, jeho 

pohřeb byl velkou manifestací úcty obyvatel Vídně.  

V roce 1888 byl blahořečen Lvem XIII. a v roce 1909 

kanonizován Piem X. 
 

Další památky: 

20. května –  nezávazná pam. sv. Bernardina Sienského, 

kněze 

21 května – nezávazná pam. sv. Kryštofa  Magallanese, 

kněze a druhů, mučedníků 

22. května – nezávazná pam.sv. Rity z Cascie, řeholnice 

25. května - 6. neděle velikonoční 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 

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

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

Út – 20.5.2014 – za † Josefa, Annu a jejích rodiče 
St – 21.5.2014 – za Boží požehnání pro Klárku 

Ne - 25.5.2014 – v 9.00 hod. za zdárnou operaci pro 

ministranta Petra 

v Sulejovicích v 10.30 hod. za † rodiče Antonína a Vlastu 
 

Roztržitost při modlitbě 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Lidé se často trápí tím, že jim při modlitbě utíkají 

myšlenky k dětem, k práci, k trampotám. A co když je 

tomu obráceně? Co když chce Bůh s člověkem mluvit 

právě o těchto problémech, a on to pořád zamlouvá a snaží 

se mu recitovat stále jen Otčenáš? Člověk se dokonce 

z tohoto „odbočování“ při modlitbě zpovídá. Není to 

trapné? Otčenáš nás naučil sám Ježíš nikoliv jako básničku, 

ale jako modlitbu. Tak se ho modleme, ale pořádně. 

Zvykněme si vkládat všechny své problémy a starosti do 

modlitby „buď vůle tvá“. Naučme se při modlitbě upřímně 

odpovídat na všechny Boží návrhy a dotazy. Musí to být 

skutečný dialog. Nepospíchejme při ní, zastavme se. 

Teprve když si všechno vyřešíme a už nás nic neruší, 

pokračujme dál – „přijď království tvé“. Probudíme-li se 

v noci, hned pozdravme Boha! Ráno si uvědomme, že se 

Bůh na nás dívá a zdraví nás – nezapomínejme odpovědět. 

 

Programy Noci kostelů 23.5. 2014 

Kostel sv. Václava v Lovosicích 

17.20 hod. Vyzvánění zvonů  

17.30 hod. Divadlo – vystoupení dětí ze zařízení Amicus 

18.00 hod. Koncert – sbor Školáček (ZŠ Všehrdova) 

18.30 hod. Koncert – sbor Koťata (ZŠ Sady pionýrů) 

19.30 hod. Koncert – sbor Bell canto 

20.30 hod. Komentovaná prohlídka kostela 

21.00 hod. Varhaní hudba – M. M. Kaiser 
22.00 hod. Sólisté – hudba a zpěv – P. Kacianová,  

M. Stará, L. Tesaříková, M. Warneke, J. Kudrman,  

J. Stýblo, K. Tesařík,  

22.45 hod. Modlitba při svíčkách  

Od 17.45 hod. začne přepisování Bible, bude zahájena 

výstavka dětských kreseb na téma „Biblické příběhy“  

a “Kostel sv. Václava”.  

Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování  

a prosby, které se budou číst během modlitby při svíčkách 

od 22.45 h. 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V SULEJOVICÍCH 
 

17:30  Uvítání " O NOCI KOSTELŮ " 

17:35  Adorace NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI s májovou 

pobožností 

18:00  Otázky na pana faráře - prohlídka kostela 

19:00  Koncert žesťového kvintetu SEVERKA  

           trubky - Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml. 

           pozouny - Dušan Barva, Ladislav Starý 

           tuba - František Beneš 

19:30  Historie kostela - Martin Brůža 

20:00  Zpěvy z TAIZÉ - Pěvecký sbor IN FLAGRANTI 

pod vedením Pavly Linkové 

20:30  KONCERT KŘESŤANSKÝCH PÍSNÍ  

           zpěv - Eva Fertálová 

           kytara a zpěv - Martin Burian 

           housle - Milan Gábor 

21:00  "Ticho jako v kostele" - ztišení při svíčkách 

21:30  Ukončení - poděkování v modlitbě 

V průběhu celého večera: 

 Vyhlídka z kostelní věže 

 Výstava dětských kreseb s biblickým tématem 

 Pošta do nebe - prosby a poděkování Pánu Bohu 

 Malé občerstvení     
 

   Bratři a sestry v Kristu, prosíme Vás o účast ve 
volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 

v pátek 23. a v sobotu 24. května. I když se někdy zdá, že 

jsou méně důležité než volby vnitrostátní, v mnohém je to 

naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují nejen 

ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku, 

dohromady se jimi řídí půl miliardy lidí. Jsou často 

vnímány jako součást jakési obecné morálky, jejíž 

dodržování je vyžadováno i po jednotlivých státech. To je 

velká příležitost, ale i riziko, pokud se k těmto pravidlům 

nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme udržet ducha 
Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, aby se o to zasadili 

mladí lidé, tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny 

Vás proto prosíme o účast ve volbách a o podporu těch 

kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty Evangelia 

v evropské politice prosazovat a hájit.  

                        K tomu Vám společně žehnáme.  
                                           Vaši čeští a moravští biskupové 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

91. Proč konal Ježíš zázraky? 
   Zázraky, které Ježíš konal, byly znameními nastupujícího 

Božího království. Byly projevem jeho lásky k lidem  

a potvrzovaly jeho poslání. 

   Ježíšovy zázraky nebyly nějakým magickým varietním 

představením. Ježíše naplňovala moc Boží uzdravující 

lásky. Svými zázraky ukazoval, že je Mesiáš a že v něm 

začíná Boží království. Bylo tak možno zakoušet počátek 

nového světa: Ježíš tišil hlad, napravoval bezpráví, 

překonával bolest a smrt. Vyháněl zlé duchy, a tak započal 

své vítězné tažení proti „vládcům tohoto světa“ (tím je 

míněn satan). A přece Ježíš neodstranil za světa všechno 

trápení a zlo. Chtěl především osvobodit člověka z otroctví 

hříchu. Záleželo mu na víře člověka, proto ji posiloval 

zázraky. 
 


