
Z dnešního evangelia: 

   Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: 

„Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten,  

o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší 

důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, 

ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven 

izraelskému národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, 

jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 

Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, 

mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na 

něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to 

viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“       (Jan  1, 29-34)  

 

   Dnešní text následuje po odstavci, ve kterém nalézáme 

první Janovo svědectví o Ježíšovi. K Janovi přišli farizeové 

z Jeruzaléma - kněží a levité. Tehdy Jan Křtitel vyznal, že 

není Mesiáš, že je pouze prorocký hlas, že tomu, který má 

přijít po něm není hoden rozvázat řemínek u opánků. „Na 

druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu“ a znovu svědčí 

o Ježíšovi. Ježíš přirovnán k beránkovi, který dává život, 

aby vysloužil lidstvu odpuštění hříchů a tím spásu a věčný 

život. O tom, že Janovo svědectví pochází od Boha, 

poukazuje znamení holubice. Duch Svatý je popisován 

v Janově evangeliu zřídka. Je totožný Přímluvci – 

Paraklétovi (Jan 14,26), kterého předal učedníkům 

zmrtvýchvstalý Ježíš (Jan 20,22). Poslední věta: „A já jsem 

to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží“ je jedno 

z nejdůležitějších témat a cílů v evangeliu podle Jana: 

přivést lidi k víře v Ježíše Krista jako Božího Syna. 
                                                   (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Pane, 

buď před námi a veď nás, 

buď za námi a nutkej nás, 

buď pod námi a nes nás, 

buď nad námi a žehnej nám, 

buď kolem nás a chraň nás, 

buď v nás, ať náš duch, duše i tělo – tvůj majetek – 

správně ti slouží 

a posvěcuje tvé jméno. 

(Nathan Soederblom) 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nesnažme se, abychom všichni od počátku tvrdili 

totéž, nýbrž kráčejme postupně k usmíření rozdílnosti. 
(Oskar Cullman) 

 O Kristu hovoř jen tehdy, budeš-li dotázán. Avšak žij 

tak, aby se tě lidé na Krista ptali! (Paul Claudel) 

 Lidé nekritizují Krista. Kritizují křesťany za to, že se 

mu nepodobají. (Francois Mauriac) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 19.1.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 16.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 16.30 hod. v kostele 

  Ne - 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  
Lukavec Út – 21.1.2014 – v 15.00 hod.  

 

VÁCLAV Č. 3 (2014) 

19.1.2014  

2. neděla v mezidobí 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. ledna –pam.  

sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
    

   Měla necelých 13 let, byla ještě dítě, ale svou 

statečností předčila muže. Pro statečnost ušlechtilého 

srdce, za kterým nebyla pozadu ani její tělesná krása, 

byla vychvalována světci: Ambrožem, Damasem, 

Jeronýmem. Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která 

se ve 12ti letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla 

nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná 

mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na 

Západě.  

   Nad jejím hrobem na Via Nomentana nechal 

Konstantin Veliký na prosbu své dcery zbudovat 

basiliku, které dal dnešní podobu papež Honorius I.  

V ní se každoročně o svátku svaté Anežky žehnají dva 

beránci, jež jsou darem pro papeže. Z jejich vlny se tkají 

pásy zv. palia, které papež předává novým arcibiskupům 

jako odznak jejich úřadu. I tyto souvislosti bývají u 

životopisu Anežky často uváděné. 

   Beránek je symbol pro Ježíše Krista jako "Beránka 

Božího." (Jan 1,29) Beránek je v latině agnus a Agnes je 

Anežka. 
 

Další památky: 

20. ledna – Po nezávazná pam. sv. Fabiána, papeže  

a mučedníka a sv. Šebestiána, mučedníka  

22. ledna – St nezávazná pam. sv. Vincence, jáhna  

a mučedníka 

24. ledna – Pá pam. sv. Františka Saleského, biskupa  

a učitele církve 

25. ledna – So svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. ledna – 3. neděle v mezidobí  
 

 

Od 18. d0 25. ledna je týden modliteb za jednotu 

křesťanů. Po celou tu dobu  bychom na to měli 

pamatovat v našich modlitbách a v přímluvách. 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 19.1.2014 – v 9.00 hod. za obrácení těžce nemocného 

bratra 

                         v Sulejovicích v 10.30 hod. na dobrý úmysl 

Ne - 26.1.2014 – v 9.00 hod. za † rodinu Mrázkovu a 

Prušovicovu  
                             v Sulejovicích v 10.30 hod. 

 

Boží cesty 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni. To znamená, že 

vedle našich biblických dějin spásy vede Bůh lidi k sobě  

i po jiných cestách. Kdo se nenarodil v židovském národě, 

ale třeba v Egyptě nebo v Číně, jistě proto nevypadl z Boží 

milosti. Všichni jsme na cestě, jsme poutníky na cestě 

k Hospodinu, a musíme počítat s tím, že byli a jsou proroci 

i mimo Starý a Nový zákon. A když nás vatikánský koncil 

vyzývá, abychom navázali dialog s jinými,  

i mimokřesťanskými, náboženstvími a abychom v nich 

hledali to ryzí, pravé, Boží, máme počítat s tím, že se 

setkáme i s proroky, opravdovými proroky poslanými od 

Hospodina, kteří nepatří do naší biblické historie spásy. 

Vždycky však bude rozdíl mezi zjevením Božím, které 

svým dotekem povolává proroka, a mezi vyjádřením 
Božího poselství v našich lidských slovech. Bude tam 

sjednocení s Bohem, ale také odstup daný rozdílem mezi 

Bohem a mezi námi. 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

9. pokračování 

   11.V hlasu, který se obrací k Abrahamovi, rozpoznává 

praotec hlubokou výzvu vepsanou v nitru jeho bytí odevždy. 

Bůh pojí svůj příslib s oním „místem“, ve kterém je lidská 
existence odevždy slibná, totiž s otcovstvím a zrozením 

nového života: „Tvá žena Sára ti opravdu porodí syna  
a dáš mu jméno Izák“ (Gen 17,19). Bůh, který žádá po 

Abrahamovi, aby se mu zcela svěřil, zjevuje se jako zdroj 

veškerého života. Takto se víra pojí s Otcovstvím Boha,  
z něhož pramení stvoření. Bůh, který povolává Abrahama, 

je Bůh Stvořitel, Ten, který „volá k bytí to, co není“  

                                                                    (Řím 4,17),   

   Naše přírodovědecké znalosti a technikou protkaný život 

nás může vést k postoji, ve kterém vidíme svět jako jakýsi 

výrobek. Potom se jen ptáme, jak s ním zacházet. Ale 

přijmeme-li pohled víry, která říká, že svět i my v něm 

jsme Božím stvořením, náš obzor se rozšiřuje. A svět 

nabývá osobních hodnot. Není už místem k pouhému 

dobývání a využíváním, ale je Božím darem člověku, tedy  

i nám. 

 Co mi vlastně říkají slova „Bůh je Stvořitelem“? 

 Ovlivňuje vědomí o stvoření můj postoj k přírodě, 

k lidem i k sobě samému? Jak? 

Duchovní 

správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, květinové 

 a finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

74. Co znamená, že Ježíš je „jednorozený Boží Syn“? 
   Když Ježíš sám sebe označuje za „jednorozeného 

Božího Syna“ (jediného zrozeného syna) a když toto 

vyzná Petr a další, vysvětluje se tak, že jenom Ježíš je ze 

všech lidí na světě více než pouhý člověk. 

   Na mnoha místech Nového Zákona se Ježíš nazývá 

„Synem“. Při křtu a při proměnění hlas z nebe nazývá 

Ježíše „milovaným Synem“. Ježíš otvírá před svými 

učedníky svůj jedinečný vztah k nebeskému Otci: 

„Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, 

jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn  

a ten, komu to chce Syn zjevit“. Skutečnost, že Ježíš 

Kristus je opravdu Boží Syn, vychází plně najevo při 

zmrtvýchvstání. 
 


