
Z dnešního evangelia: 

   Zakončení svatého evangelia podle Matouše.  

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 

Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 

pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil:  

   "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, 

získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu 

Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, 

co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny 

až do konce světa."    (Mt 28, 16-20)    

 

   Mnohdy, hodně důležité události z Ježíšova působení se 

konaly na hoře: pokušení Ježíše, horské kázání, proměnění, 

smrt. Teď na hoře rozprostírá před apoštoly perspektivu 

jejich misii. Zmrtvýchvstalý Kristus obdržel od Otce plnou 

moc. Díky ní posílá učedníky do světa, aby spojil všechny 

národy s ním. Spásu však nejde získat pouhou deklarací, 

ale skrze vstoupení do společenství učedníků, což znamená 

osobní a celkové přilnutí ke Kristu. Teď jim slavnostně 

přikazuje překročit hranice izraelského území, aby všem 

lidem a kulturám přinesli světlo evangelia.  

   V jejich působení jsou podstatné dva prvky: křest  

a učení. Člověk se stává Ježíšovým učedníkem skrze křest, 

ale zůstává v něm, pokud zachovává jeho učení, čili žije 

podle přijaté víry. Ježíš utvrzuje apoštoly o své 

přítomnosti, což je garancí úspěchu jejích práce. Tento 

příslib se týká nejenom apoštolů, ale i jejich nástupců, 

protože hlásání evangelia  má znít až do konce světa- až 

k druhému příchodu Krista na konci času. Jméno 

Emmanuel (Bůh s námi) ze začátku evangelia se vrácí 

v jeho poslední části (já jsem s vámi) a je potvrzením 

přítomnosti Ježíše mezi věrnými až k naplnění Božího 

království. Tato reálná přítomnost Krista má být pro 

apoštoly nejenom posilněním, ale zároveň potvrzením, že 

nauka jimi předávaná je opravdovým Kristovým slovem.  
                               (Pramen: komentář k Písmu svatému) 

Modlitba 
 

Pamatuj láskyplná Panno Maria, 

že nikdy nebylo slýcháno, 

abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvoji ochranu, 

kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. 

V této důvěře se také já utíkám k tobě,  

Panno Pannen a Matko, 

k tobě přicházím, před tebou stojím já kající hříšník. 

Dobrá Matko slova, neodvracej se od mých slov,  

ale slyš je a vyslyš.  

Amen. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Muž z Nazareta nebyl pro nikoho nepochopitelný. Proč 

jsou nepochopitelní dnešní křesťané?  
(Ernst Kaesemann) 

 Nevidíš-li Boha, láska k druhým tě přivede k tomu, 

abys ho viděl. Nemiluješ-li svého bratra, kterého máš 

před očima, nemůžeš milovat Boha, kterého nevidíš. 
(sv. Augustin) 

 U Ježíše na mě zapůsobila zvlášť hluboce výzva, 

abychom šli stále kupředu. Tak by se mohlo téměř říci, 

že trvalým prvkem křesťanství je úkol nikdy 

nezůstávat stát na místě. (Henri Bergson) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka na Televizi NOE vynesla 3.250,- Kč 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – St 4.6.2014 v 18.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 1.6.2014 
 

 

 

 

 

 

 

„Bůh se vznáší za jásotu,  

Hospodin vystupuje za hlaholu trub."  

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 3.6.2014 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č. 22 (2014) 

1.6.2014  

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Den dětí 



 

Některé památky v týdnu 
 

5. června –pam. sv. Bonifáce, biskupa  

a mučedníka 
 

   Narodil se kolem r.675 v Kirtonu ležícího nedaleko 

Exeteru v anglosaském království Wessex na dnešním 

jihu Anglie. Pokřtěn byl Winfrid. V mládí miloval 

samotu a podle svého přání byl vychováván  

v benediktinském klášteře v Exeteru. Strávil v něm 13 

let a pak přešel do kláštera v Nurslingu  

v Southamptonshirském hrabství, kde po složení slibů 

přijal hábit Benediktina. Začal zároveň studovat 

bohosloví a až do 40ti let se zaměřoval na vědu. Ovládal 

latinu a vynikl i v básnickém umění. Po nějakou dobu 

vedl klášterní školu. Sestavil učebnici gramatiky  

a básnickou příručku. Asi až ve 30ti letech přijal svátost 

kněžství. Stal se horlivým na kazatelně i ve zpovědnici. 

zatoužil stát se misionářem mezi pohany. Stal se 

šiřitelem pravé víry mezi germánskými národy. Zakládal 

kláštery, střediska křesťanské vzdělanosti a víry. Měl 

úspěch, protože své vědomosti spojoval s hlubokou 

zbožností, s velikou láskou k duším, s poslušností  

a oddaností k papežskému stolci. Stal se také legátem 

pro Německo a metropolitou v Kolíně nad Rýnem. Když 
se na území severního Holandska chystal udílet svátost 

biřmování, byl usmrcen i s 52 společníky, zástupem 

ozbrojených pohanů. 
 

Další památky: 

2. června - nezávazná pam. sv. Marcelina a Petra, 

mučedníků 

3. června – pam. sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

6. června – nezávazná pam. sv. Norberta, biskupa 

8. června – pam. Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

1. června - slavnost Seslání Ducha Svatého  

(po slavnosti končí velikonoční doba) 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 1.6.2014 – v 9.00 hod. za obrácení bratra Zdeňka 
                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za celou 

rodinu Szymańských – o Boží požehnání a ochranu 

Ne - 8.6.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Kartákovy  

a Kudrmanovy a sestru Jítku  
                               v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 
Poutní mše sv. v Teplé - 1.6.2014 od 15.00 hod. 

V neděli 8. června bude během mše sv. v 9.00 hod. pokřtěn 

pan Aleš Šindela 

 

Radost – mohutnost duchovního života 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Radost nejsou jen emoce nebo pouhý citový doprovod, 

radost je v křesťanství cosi základního. Je to hodnota, 

mohutnost, dar, nejen pocit. Pokud nejsme radosti schopni, 

nevymlouvejme se na povahu. Nezdůvodňujme ji rádoby 

vědecky: „Já za to nemohu, mně to řekl psycholog.“ Hlásat 

radostnou zvěst je naším posláním! Ale my raději 

používáme cizí slovo evangelium, jen abychom si 

neuvědomili základní hřích křesťana, když kolem sebe 

radostnou zvěst nešíří! Kdybychom lidem dovedli pomoci 

správně zhodnotit utrpěné ztráty a nabídli jim větší 

hodnoty, kdybychom jim ukázali cestu k radosti, mnozí by 

nemuseli skončit s depresí na psychiatrii. Stejně jako 

pokoj, i radost z nás musí druzí vycítit, vysát a převzít.  

O naši filozofii mnozí stát nebudou. O radost stojí všichni. 

Proto Kristus neposílá učedníky do světa hlásat nauku  

o Boží Trojici, ale radostnou zvěst. „Radujte se, znovu vám 

říkám, radujte se!“ 
 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 2. 

2/ BůH SPÍCÍ, VZDÁLENÝ 

   Kdosi nazval tuto karikaturu "bohem - hodinářem": 

Uvedl všechno do chodu, stanovil přírodní zákony a vzdálil 

se. Až svět "dotiká", přijde vyúčtovat. Podle tohoto pojetí 

Bůh kdesi existuje, ale svět ponechává svému osudu.  

O jednotlivce se absolutně nezajímá. Člověk věřící v tuto 

karikaturu zastává krédo "co si neuděláš sám, nemáš". 

Život je v tomto pojetí jako sisyfovský výstup na 

skleněnou horu, na jejímž vrcholu Bůh pasivně čeká.  

   Ale: Bůh je s námi! Nebeský otec se však představil jako 

Emmanuel - "Bůh s námi" (Mt 1,23), jako ten, kdo je nám 

blíž než my sami sobě, žádný detail našeho života mu není 

lhostejný. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

24.pokračování 

   26. Víra přetváří celého člověka, nakolik se otevírá lásce. 

V tomto spojení víry a lásky lze chápat formu poznání 

vlastního víře, její přesvědčivost, její schopnost osvěcovat 
naše kroky. Víra poznává, nakolik se pojí k lásce, neboť 

láska přináší světlo. Porozumění víry se rodí z přijetí velké 

Boží lásky, která nás vnitřně přetváří a dává nám nové oči, 
abychom viděli realitu. 

   Slova o spojení víry a rozumu slýcháme asi častěji než 

slova o spojení víry a lásky. Ale láska je klíčem k poznání 

osoby - a víra se netýká především nějakých abstraktních 

pravd, ale osoby „nejosobnější“, totiž živého Boha. 

K reflexi: 

 Uvědomme si, jak láska člověku přináší světlo -  

a jak také nenávist zatemňuje! 

 Porozumění se rodí z přijetí Boží lásky. Jak tuto 

lásku Boží přijímám? Chápu ji také v daru Božího 

slova? 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary a za úklid kostela. 

Pán Bůh zaplať! 
 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

93. Proč se Kristus proměnil na hoře Tábor? 
   Otec chtěl zjevit božskou slávu svého Syna už za jeho 

pozemského života. Kristovo proměnění mělo učedníkům 

později pomoci lépe pochopit jeho smrt a zmrtvýchvstání. 

   Tři evangelia podávají zprávu o tom, že Ježíš vystoupil 

na vrchol hory a tam začal před zraky učedníků zářit 

světlem (byl „proměněn“). Hlas nebeského Otce nazývá 

Ježíše „milovaným Synem“, kterého je zapotřebí 

poslouchat. Petr se chystal „stavět tři stany“ a nějak ten 

okamžik zadržet. Jenže Ježíš nastupuje cestu utrpení. Jeho 

učedníci k tomu jen měli načerpat posilu. 
 


