
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete 

zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám 

jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. 

Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho 

znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás 

sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už 

neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy 

budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci  

a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání  

a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude 

milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu 

poznat.“   (Jan 14, 15-21)    

 

   Ježíš vstal z mrtvých, překročil brány smrti a apoštoly 

naplnila radost. Snad lze říci, že si oddechli. Ale to není 

úplný obraz událostí Velikonoc. Ježíš zvítězil nad smrtí, ale 

nyní je akcent položen na apoštoly, resp. na každého, kdo 

Ježíše přijal do svého života. Nyní jsme my vysláni do 

světa, abychom s odvahou hlásali evangelium. Ale pozor. 

Nikoli jen vlastními silami a nadšením. Ježíš dává Božího 

Ducha – zvláštní dar, který uschopňuje, utěšuje, posiluje… 

Mnozí lidé v dějinách s nadšením přijali zvěst o Ježíšově 

vítězství, ale nečekali na dar Ducha svatého a vrhli se do 

díla. A bolestné dopady bylo brzy vidět. Nyní je čas prosit 

o vzácný a jedinečný Boží dar Ducha svatého. Bůh ho 

touží darovat všem, kteří prosí!           (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Dej, Bože, ať se zlo zmenší a dobro je tím intenzivnější. 

Smutky ať zmizí a všeho se zmocní radost. 

Ať přestanou nedorozumění a zoufalý nabudou odvahy. 

Nemocní ať najdou útěchu a umírající tvé slitování. 

Dej, ať mezi lidmi vládne pokoj v srdcích i po celé zemi. 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Člověk potřebuje občas vystoupit z rutiny, aby si 

připomněl, že je stvořen pro nekonečné obzory. 

 Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý 

úmysl se před Bohem neztratí. 

 Kdo odsuzuje svého bližního, může se mýlit. Kdo mu 

odpustí, nikdy se nemýlí. 

 Ježíšovo přikázání nechce nikdy život zničit, ale udržet 

ho, posílit, léčit. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní sbírka je věnována na Televizi NOE. 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 
 

Odpověď k žalmu – neděle 25.5.2014 
 

 

 

 

 

 

 

„Jásejte Bohu, všechny země!"  

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: Milešov 30.5.2014 - zrušena 

VÁCLAV Č. 21 (2014) 

25.5.2014  

6. neděle velikonoční 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

30. května - svátek sv. Zdislavy, hlavní 

patronky litoměřické diecéze 
   Narodila se v Křižanově asi v roce 1220. Přes svůj 

šlechtický stav byla ženou prostého života, 

dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co 

nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř 

dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, 

čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na mši 

svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela 

oběti každého dne a konala skutky kajícnosti. Svým 

příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla 

získat svého muže pro věc Boží. S jeho svolením 

vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Pohřbena byla  

v dominikánském kostele v Jablonném, kde se její 

ostatky dochovávají dodnes. Zkoumány byly  

i antropology, kteří potvrzují věk úmrtí krátce před 

dosažením 33 let. Její lebka byla v opraveném barokním 

relikviáři uložena do postranního oltáře v chrámu sv. 

Vavřince. K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907 Piem 

X. a ke kanonizaci r. 1995 papežem Janem Pavlem II.  

v Olomouci. 

   Sv. Zdislava nám ukázala, že život navenek všední lze 

prožívat ve sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, 

radostně a krásně. 
 

Další památky: 

26. května –  pam. sv. Filipa Neriho, kněze  

27. května – nezávazná pam. sv.  Augustina  

z Canterbury, biskupa  

31. května – svátek Navštívení Panny Marie 

1. června - slavnost Nanebevstoupení Páně 

 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
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 

Út – 27.5.2014 – za † rodiče a sourozence 
Čt – 29.5.2014 – za Boží požehnání pro rodiny dcery 

Ludmily a Pavly  

Ne - 18.5.2014 – v 9.00 hod. za farníky 
                            v Sulejovicích v 10.30 hod. za celou 

rodinu Szymańských – o Boží požehnání a ochranu 

 

 

Z lásky k člověku šel Bůh do rizika 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Svoboda ČLOVĚKA NENÍ UNIVERZÁLNÍ. Nikdo si 

nemohl vybrat, zda se narodí jako muž či jako žena, 

nemohl si vybrat místo ani čas narození, ani hřivny  

a schopnosti. To všechno jsou danosti, počáteční podmínky 

a dary, které jsme od Boha dostali a které můžeme 

svobodně využívat a rozvíjet, anebo na ně kašlat. Dokonce 

se můžeme svobodně rozhodnout svému Stvořiteli plivat 

do tváře a nadávat mu. V ničem nám nebrání. Dal nám 

svobodnou vůli. A kolik lidí je skutečně zneužívá proti 

životu. Chovají se tak ke své škodě, ke svému zavržení, 

k ničení těla i ducha. Bůh si naši lásku nevynucuje. Ta se 

vynutit nedá. Musí být svobodná, má-li být láskou. Jak by 

se poznala láska, kdyby se všichni lidé měli povinně rádi  
a nikdy nepoznali žádné protivenství? Nebyl by to svět 

robotů? Bůh člověka nestvořil jako robota. Stálo mu za to 

jít do rizika, že se k němu přihlásí třeba jen pár lidí, ale ti 

ho budou milovat zcela svobodně. 

 

 

 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 1. 

To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh, 

díky Bohu neexistuje.(Karl Rahner) 

FALEŠNÉ A ZKRESLENÉ PŘEDSTAVY O BOHU 

   Bylo by těžké (a dokonce arogantní) chtít definovat 

Boha, který přesahuje všechny naše kategorie a pojmy  

a vymyká se lidské představivosti. Naše představy o Bohu 

mohou být totiž natolik vzdálené originálu, že náš vztah  

s ním spíše narušují než umožňují. Nakonec i mnozí 

nevěřící odmítají nikoli Boha, ale jakousi jeho karikaturu,  

o níž se domnívají, že představuje Boha, protože jim jej 

někdo takto prezentoval. Naštěstí se nám sám Bůh přiblížil 

v Kristu Ježíši (“kdo vidí mne, vidí Otce” J 14,9), abychom 

ho alespoň částečně mohli poznat, a tak s ním mohli 

navázat vztah. Zkusme tedy metodou loupání cibule 

(odborníci by řekli “negativní teologie”) ve světle učení 

Bible očistit naši představu Boha alespoň z těch nejhorších 

nánosů a karikatur. 

 1/ STAROMÓDNÍ BůH  

   Je "mimo problém", nerozumí dnešnímu člověku  

a dnešnímu světu, prostě "ujel mu vlak"... Je to roztřesený 

stařec s bílým vousem, možná trochu vzteklý a zahořklý, 

protože ho většina světa nechce poslouchat. Kolikrát už 

jsme viděli podobného šedovlasého starce na nějaké 

kostelní fresce a možná museli poslouchat starodávné 

písničky ze zažloutlého zpěvníku, za doprovodu 

rozvrzaných varhan, v zatuchlém kostele. Všechno 

napovídalo tomu, že Bůh a víra patří maximálně  

do muzea (pokud někam vůbec patří).  

   Ale: Bůh nestárne, Bůh, v něhož věří křesťané, nestárne, 

"není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout 

nelze" (Iz 40,28b). Nejde o stařečka, který oplakává staré 
dobré časy: "Hle, činím něco docela nového" (Iz 43,18-19) 

- proti jeho tvůrčím schopnostem jsme všichni 

nenapravitelní konzervativci! (...) 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid kostela. 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

   92. Ježíš okolo sebe soustředil velký okruh žáků, jak 

mužů, tak žen. Z tohoto kruhu vyvolil dvanáct mužů, které 

nazval apoštoly. Apoštoly specifickým způsobem 

vzdělával a pověřoval je různými úkoly: „Poslal je hlásat 

Boží království a uzdravovat nemocné“. K poslední večeři 

pozval Ježíš pouze těchto dvanáct apoštolů a svěřil jim 

poslání: „To konejte na mou památku“. 

   Apoštolové se stali svědky Ježíšova zmrtvýchvstání  

a ručiteli jeho pravdivosti. Po Ježíšově smrti pokračovali 

v plnění jeho úkolu. Pro zachování své služby si vyvolili 

následovníky: biskupy. Nástupci apoštolů si podnes 

uvědomují toto zplnomocnění udělené Ježíšem: vedou, 

vyučují a konají bohoslužbu. Soudržnost apoštolů se stala 

základem jednoty – církve (apoštolská posloupnost). Mezi 

Dvanácti vystupoval do popředí Petr, kterému Ježíš svěřil 

zvláštní autoritu: „A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na 

té skále zbuduji svou církev“. Z Petrova mimořádného 

postavení mezi apoštoly vzešel úřad papeže. 
 


