
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)    

 

   Není tak neobvyklé, že nám děti kladou otázky, na které 

jen těžko hledáme odpovědi. A tak zazněla i otázka: „Jak 

se to stane, že má tatínek rád maminku?“ Dospělý se 

pousměje, uměl by k tomu připojit mnoho jedovatých 

komentářů, ale vysvětlit to? Cosi zvláštního je spojuje, není 

to vidět, ale je to zásadní skutečnost, která utváří celý jejich 

život, která je inspiruje, dává radost, činí zodpovědnými.  

I když je to jen srovnání, lze podobně nahlédnout dar 

Ducha svatého. Je silou, pomocí, útěchou a inspirací. Je to 

skutečný a jedinečný dar, který dostávají Boží děti, tedy ti, 

kdo přijali Ježíše jako Božího Syna. Vysvětlit to je možná 

obtížné, ale žít z moci Ducha svatého je snadné a krásné!  
                                                               (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Duchu Stvořiteli, obnov mě, 

Duchu lásky, dej mi věrnost, 

Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví, 

Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání, 

Duchu síly, posilni mě, 

Duchu světla, rozjasni mě, 

Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb, 

Duchu pokoje, obnov svět. 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Neexistuje žádný jiný žebřík do nebe než kříž.  
(sv. Růžena z Limy) 

 Nesmíme se spokojit s tím, že se modlíme za ty, kteří 

odešli s církve, ale musíme zkoumat své svědomí, do 

jaké míry za to neseme vinu i my. (Bernhard Haering) 

 Duch svatý je nám představován jako zdroj a síla 

našeho teologálního života. Je to právě především jeho 

zásluha, že v nás může překypovat naděje. (Raniero 

Cantalamessa) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
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Sulejovice – 15.6.2014 Poutní Mše sv. od 10.30 hod. 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 

Odpověď k žalmu – neděle 8.6.2014 
 

 

 

 

 

 

 

„Sešli svého ducha, Hospodine,  

a obnov tvář země! Aleluja."  

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: Lovosice 13.6.2014 v 7.30 hod. 

VÁCLAV Č. 23 (2014) 

8.6.2014  

Slavnost Seslání Ducha 

Svatého 



 

Některé památky v týdnu 
 

13. června – pam. sv. Antonína  

z Padovy, kněze a učitele církve 
 

   Narodil se v Lisabonu v Portugalsku roku 1195  

a rodiče mu dali jméno Ferdinand. V mládí vstoupil  

k augustiniánům v Lisabonu. Rozhodl se věrně 

uskutečňovat evangelní zásady. Přestoupil  

k františkánům a stal se knězem. Toužil po misijní 

činnosti v Africe, ale Bůh rozhodl jinak. Přistál na 

Sicílii. Po prozrazení jeho vynikajících znalostí a nadání, 

které z pokory tajil, se soustředil na kazatelskou činnost. 

Františkem byl také pověřen vyučováním teologie  

v Bologni i jinde. Antonín prošel severní Itálii, byl  

i v jižní Francii. Učil, že pokora, chudoba, trpělivost  

a poslušnost jsou jazyky Ducha svatého, kterými 
svědčíme o Kristu. Živá je řeč, když hovoří skutky.  

A vždy kladl důraz na potřebu svátosti smíření. Zemřel 

předčasně v Arcelle u Padovy. Bylo mu asi 37 let. Po 

Antonínově smrti se událo mnoho zázraků ve spojení  

s důvěrnými prosbami k němu. Ověřeno bylo 42 zázraků 

u jeho hrobu. Řehoř IX. Antonína zařadil mezi svaté již 

po 11 měsících, 30. května 1232. Pius XII. 16. ledna 

1946 jmenoval sv. Antonína církevním učitelem a dal 

mu titul Doctor evangelicus (učitel evangelia). Jazyk, 

kterým svatý Antonín vykonal množství dobra, zůstal do 

dnešního dne neporušený.  
 

Další památky: 

9. června - nezávazná pam. sv. Efréma Syrského, jahna 

a učitele církve 

11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola  

15. června - slavnost Nejsvětější Trojce 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 8.6.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče Kartákovy  

a Kudrmanovy a sestru Jítku  
   v Sulejovicích v 10.30 hod. za pana Petráše a jeho rodinu 

Út – 10.6.2014 – za † Jana i Emilii Kusik  

Ne - 15.6.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče 
                       v Sulejovicích v 10.30 hod. Poutní Mše svatá 

 

Naučit se dýchat Duchem svatým 
 (Ladislav Kubíček) 

 

   Rozdávat lze jen to, čím naše srdce přetéká. Duch svatý 

je třetí božská osoba. Duch znamená dech, tedy to, čím 

Bůh „dýchá“, čím žije. Musíme se naučit dýchat Duchem 

svatým. Bůh nás chce proniknout, naplnit a přeplnit naše 

srdce tak, aby bylo schopno rozdávat. O Duchu svatém 

nemůžeme jen diskutovat, je nutno se ztišit a nechat ho 

působit – prožívat „Ducha Páně nade mnou“. Je zajímavé, 

že právě tuto stať si dvanáctiletý Ježíš v chrámě vybral  

a předčítal. Nejspíš nám tím chtěl říct, že „Duch Páně nade 

mnou“ je ten, kdo ho posílá hlásat radostnou zvěst. Je to  

i náš úkol. I my máme k dispozici Ducha svatého. On sám 

nás chce naplnit a skrze nás zapalovat duše, které nám 

posílá do cesty. Jen mu nesmíme stavět hříchem překážky. 

Srdce plné pýchy naplnit nemůže. Dnešní vědecká doba 

přímo čiší pýchou. Kde v medicíně ještě zbývá místo pro 

duši člověka? Ducha můžeme přijmout jen v pokoře, jsme-

li ochotni nechat se jím uchvátit. 
 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 3. 

3/ BůH POLICISTA 

   Bůh je tu od toho, aby sledoval přestupky, aby je 

evidoval a trestal. Jinými slovy - strážce zákona. Někteří  

z nás v dětství možná slýchali: "Pánbůh tě vidí a potrestá!" 

Šlo o jasnou výhrůžku. Upřený pohled takového boha 

vyvolává strach a nejistotu (co zas bude, co jsem zase 

provedl...). Člověk pak žije v pocitu, že Boží přízeň si musí 

tvrdě zasloužit, a hlavně: nic se nepromíjí! 

   Ale: Bůh je milujícím Bohem Ježíš i apoštolové nám 

představují docela jiného Boha, jehož láska předchází 

jakékoli naše snažení a který neodplácí podle našich 

hříchů. V centru jeho zájmu je člověk a ne jeho přestupky. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

25. pokračování 

   27.a Láska se dnes jeví jako zkušenost spojená se světem 
nestálých citů a nikoli s pravdou. Je to vskutku adekvátní 

popis lásky? Ve skutečnosti lásku nelze redukovat na cit, 

který přichází a odchází. Dotýká se sice naší citovosti, ale 
to proto, aby ji otevřela milované osobě a započala tak 

cestu, která je vyjitím z uzavřenosti vlastního já  

a vykročením k druhému, aby byl vybudován trvalý vztah; 
láska směřuje ke sjednocení s milovanou osobou. 

   Lacinými slovy o lásce jsme zaplaveni a to někdy  

i v oblasti církve. Láska, kterou člověk takříkajíc užívá jen 

pro sebe se ale stává sobectvím. V lásce, hodné toho 

jména, bere člověk vážně toho, koho miluje, stejně jako 

sebe. 

K reflexi: 

 Uznávám, že láska není pouhým vzplanutím (to je 

zamilovanost!), ale je budováním vztahu 

k druhému či druhým? 

 Jsem schopen v lásce litovat těch, kdo zůstávají 

jen u vzplanutí a k lásce nedospějí, nebo je jen 

odsuzuji? 

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) 

 

   94. Věděl Ježíš, že zemře, když slavnostně vjížděl do 

Jeruzaléma? 

   Ano. Ježíš natřikrát oznámil své utrpení a smrt, ještě než 

se vědomě a dobrovolně vydal na místo svého utrpení. 

   95. Proč si Ježíš zvolil pro svou smrt a zmrtvýchvstání 

právě slavnost židovských velikonoc? 

   Ježíš si vybral svátek velikonoc svého izraelského národa 

jako symbol pro to, co se s ním mělo stát ve smrti a ve 

zmrtvýchvstání. Tak jako byl jeho národ vysvobozen 

z egyptského otroctví, vysvobozuje Ježíš i nás z otroctví 

hříchu a z moci smrti. 

   Židovské velikonoce byly svátkem, který připomínal 

osvobození Izraele od egyptského jha. Ježíš šel do 

Jeruzaléma, aby nás osvobodil mnohem hlubším 

způsobem. Spolu s učedníky slavil velikonoční večeři, 

avšak místo obětování obvyklého velikonočního beránka se 

sám stal tím pravým obětním Beránkem. Jako „náš 

velikonoční Beránek – Kristus – je už obětován“, aby 

jednou provždy usmířil Boha s člověkem. 


