
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal 

svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého 

Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho 

spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je 

odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna 

Božího.“    (Jan 3, 16-18)    

 

 

   Pokud pozorně čteme Janovo evangelium, zvláště pak 

kapitoly 14. – 16., nemůže nám uniknout množství narážek 

na vztah Otce, Syna a Ducha. Ježíš o těchto vazbách mluví 

v mnoha navazujících výrocích, takže se postupně sestaví 

obraz milujícího Otce, který z nesmírné lásky nejen tvoří 

svět, ale dokonce dává světu svého Syna (dovoluje mu 

vstoupit na svět). Ježíš, Bůh a člověk, vstupuje do stvoření, 

aby ho jako dar své lásky přivedl k Otci. Není to uloupení 

světa. Je to jeho záchrana před zkázou smrti za cenu 

Kristova vlastního lidského života. Před našima očima se 

tak odehrává drama lásky Otce a Syna. A nelze 

nezahlédnout, že tato láska je nejen citem či emocí. Je 

někým! Je to Duch svatý.             (Pramen: vira.cz) 

Zdobíme kostel 
 

   Drazí farníci,  

tuto středu 18.6. po mši sv. budeme dělat výzdobu 

našeho kostela na slavnost Těla a Krve Páně. Proto vás 

prosím, přineste květiny a pomozte v přípravě. 

Naplánujte také svůj čas tak, aby jste se mohli zúčastnit 

mše svaté ve čtvrtek od 17.30 hod. Tato slavnost nám 

připomíná, že Kristus nám v eucharistii dává 

nenahraditelný duchovní pokrm. 
 

Modlitba 
 

Všemohoucí Bože, Otče, Synu i Duchu svatý, 

chválíme tě a děkujeme, že jsi založil své království 

v tomto světě smrti; 

že se posud zvěstuje tvé slovo a že shromažďuješ  

svůj lid. 

Uděl svou milostí zmužilost své církvi, 

aby beze strachu vyznávala svou víru 

a vděčně vydávala svědectví o tvé svaté lásce. 

Zachovej nás na správné cestě, 

abychom se uprostřed všelijakého nepřátelství ani 

nedali vehnat do zoufalství, 

ani nemysleli o sobě příliš vysoko. 

Potěš ty, kteří trpí pro tvé evangelium. 

Buď při uvězněných. Posiluj je mocí svého 

životodárného slota. 

Nás pak chraň před slabostí a zoufalstvím. 

Vysvoboď nás z našeho sevření a úzkosti. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Jenom ten, kdo skutečně vážně uvažoval o tom, jak je 

těžký kříž, dokáže pochopit, kolik váží hřích.  
(sv. Anselm z Canterbury) 

 V bouřích světa se my, křesťané, držíme nad vodou jen 

díky tomu, že jsme neseni břevnem kříže. (sv.Augustin) 

 Kdo poznal Velikonoce, už si nemůže zoufat. (Dietrich 

Bonhoeffer) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
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Sulejovice – 15.6.2014 poutní mše sv. od 10.30 hod. 

Sbírka z neděle 22.6.2014 bude věnována  

na bohoslovce 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.  

 Adorace Nejsvětější Svátosti – 21.6.2014 od 20.00 h. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 15.6.2014 
 

 

„Chvályhodný a svrchovaně velebený 

navěky." 

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 17.6.2014 v 15.00 hod. 

19.6.2014 – Lovosice Slavnost Těla a Krve 

Páně v 17.30 hod. 

 

VÁCLAV Č. 24 (2014) 

15.6.2014  

Slavnost Nejsvětější Trojce 



 

Některé památky v týdnu 
 

Slavnost Těla a Krve Páně 

„A řekl jim: ‚Toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu 

a prolévá se za mnohé‘“ (Mk 14,24). Když chodím 

dávat krev a dívám se na vak, který se v několika málo 

minutách zaplní mou krví, napadají mne podobná slova: 

Toto je moje krev. Prolévá se za někoho, koho ani 

neznám. Zaslouží si to ten člověk? Nebo moje krev bude 

prolita nadarmo? Určitě bude můj dar potřebovat. Také 

se modlím za ty, kteří mohli být díky daru mé krve 

zachráněni. 

Pán Ježíš učinil něco podobného, ale s tím rozdílem, že 

dárcovství krve je takovým pokojným způsobem, jak se 

obětovat. V sekvenci, Chval Sióne Spasitele, která je 

určena pro dnešní den, slyšíme: Duch nechápe, nevidí to, 

co je živé víře vryto nad řád běžných lidských cest. Pod 

různými způsobami a znameními skryt, žije s námi 

nejdražší dar na zemi. 

Díky Boží moci Ježíš přislíbil, že pokrm a nápoj, který 

dnes pokládáme na oltář, mocí Ducha svatého, promění 

svou podstatu. Stanou se Tělem a Krví. Ježíš nás sice 

jako člověk nepotkal, nepotřásl si naší pravicí, nebyl  

v našem domě, nenaslouchal našim slovům, ale jako ten, 

který je po pravici nebeského Otce, ano. On nás zná, on 

ví, že hladovíme, že ztrácíme orientaci, že umíráme.  

A proto znovu i dnes se nám dává jako Zachránce – 

Spasitel. Budeme hledět do misky a kalicha a budeme 

konstatovat: Toto je Ježíšovo tělo, toto je jeho krev. Dar 

pro mne. Nepřijme s užitkem ten, v kom se tento dar 

nestane začátkem rozhovoru. Odpověď na dar je 

vděčnost, rozhodnutí, další obdarování.   (Petr Šabaka) 

Další památky: 

21. června – pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

22. června – 12. neděle v mezidobí 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne - 15.6.2014 – v 9.00 hod. za † rodiče 
                       v Sulejovicích v 10.30 hod. poutní mše svatá 

Ne - 22.6.2014 – v 9.00 hod.  
           v Sulejovicích v 10.30 hod. za Jarušku a její rodinu 

 

Dobrodružství v Nejsvětější Trojici  
(Ladislav Kubíček) 

 

   Svatý Jan od Kříže říká, že život v Nejsvětější Trojici je 

dobrodružstvím. Dobrodružství na Divokém západě si 

dovedeme představit. Ale v Trojici – to nás nikdy ani 

nenapadlo. Tady je náš rozum v koncích. Je to důležité? 

Proč nám Bůh zjevil pravdu o Trojici? Asi chtěl, abychom 

ji přijali. Nejtěžší je představit si Ducha svatého. Je pro nás 

záhadou, proč ho Bůh ukazuje jako holubici. Duch svatý 

mluví, holubice nemluví. Když hovoří a v Písmu je tolikrát 

jmenován, musí to být osoba! Ale jak si ji představit? Jsme 

zvyklí uvažovat v kategoriích „žena – muž“. Učme se 

představit si Boha jako bytost, která žije, mluví, působí. 

Svatý Jan od Kříže chápe Trojici jako bouřlivý, vášnivý 

život, a ne jako setkání tří filozofů. V Trojici život hoří 

zapalujícím ohněm lásky a je k dispozici i nám, synům  

a dědicům. Jsme členové rodiny Boží. Nebojme se nechat 

se zapálit a naočkovat – i my jsme pozváni k takovému 

bouřlivému a plnému životu. 

Karikatury Boha 
Autor: Kateřina Lachmanová a kolektiv, díl 4. 

4/ VODIČ LOUTEK 

Takovýto Bůh všechno řídí, nic se na tom nedá ovlivnit, 

všechno je dáno předem. Člověk nic nenadělá, nic 

nezmění. Celý svět i život každého člověka je jakoby 

neviditelnými drátky ovládán ze zákulisí. Správný věřící by 

byl podle této karikatury vlastně uvědomělým Božím 

otrokem - bez vlastní vůle, bez vlastních názorů, přání  

a tužeb. Měl by mít "vygumovaný mozek", protože 

myšlení je nežádoucí...  

   Ale: Bůh respektuje svobodu, Ježíš Kristus mluvil  

o jiném vztahu mezi Bohem a člověkem: "Nenazývám vás 

služebníky, ale přáteli" (J 15,15). Apoštol Pavel zase píše, 

že křesťané jsou "spolupracovníky na Božím díle"  

(1Kor 3,9). Výstižnou definici tohoto vztahu vyslovil  

i židovský myslitel Martin Buber: "Dějiny se tvoří 

setkáním lidské svobody s Boží svobodou, jež se nazývá 

milostí." Tedy žádný otrok, žádné loutky. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

26. pokračování 

   27.b Ukazuje se tak, v jakém smyslu láska potřebuje 

pravdu. Jedině, zakládá-li se na pravdě, může láska trvat  

v čase, překonat prchavý okamžik, upevnit a podepřít tak 
společnou cestu. 

   Pravda s láskou souvisí. Slepá láska může být láskou bez 

pravdy a tím také bez trvání. Víra, která by nedbala na 

pravdu a chtěla se jen uskutečnit v záplavě bezbřehé citové 

lásky, by mohla být sebeklamem nebo prchavým 

nadšením, které se rozplyne. Pravda je pevná, osamocený 

cit může být velmi nestálý. 

K reflexi: 

 Jak vytrvalá je má touha a snaha vnímat pravdu, 

kterou nám Ježíš přináší a ukazuje? 

 Není pro mne příliš lákavým heslo „každý má 

svou pravdu“, kterým se vyhnu hledání pravdy? 

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) 

 

96. Jak mohl být tak mírumilovný člověk, jakým byl 

Ježíš, odsouzen k smrti na kříži? 

   Ježíš postavil své okolí před rozhodující otázku: buď 

koná z Božího zplnomocnění, nebo je podvodník, rouhač  

a narušitel Zákona a pak musí být podle Zákona volán 

k odpovědnosti. 

   V mnoha ohledech byl Ježíš pro tradiční židovství své 

doby čirou provokací. Odpouštěl hříchy, což bylo 

vyhrazeno pouze Bohu, relativizoval předpisy týkajícího se 

sobotního odpočinku, vystavoval se podezření z rouhačství 

a bylo mu předhazováno, že je falešným prorokem. To 

všechno jsou zločiny, na které se podle židovského Zákona 

vztahoval trest smrti. 
 


