
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se 

do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při 

moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, 

co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ‘Země Zabulonova  

a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea 

pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; 

světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od 

té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo 

nebeské království.“         (Mt 4, 12-17)  

 

   Dnešní text evangelia podle Matouše nám ukazuje novou 

etapu v životě Pána Ježíše. Začíná jeho veřejné působení. 

Opustil rodinný Nazaret a usadil se v Kafarnau. 

Evangelista podtrhuje, že díky tomu se vyplnilo Izaiášovo 

proroctví. Ježíš pobýval v Galileji, která byla stále 

ohrožena pohanskými vlivy. Obrátil se tedy na plemena 

nejvíce ohrožená – hledal ztrácené ovce Izraele. Kristova 

misie nebyla však omezená působením jen v židovském 

prostředí. Přišel přece vyplnit proroctví předpovídající 

spásu všech národů.  

   Dříve než evangelista začne popisem působení Ježíše, 

vzpomíná na uvěznění Jana Křtitele. To znamená, že 

Janova doba končí a začíná doba Ježíšova. Přichází ten, 

kterému Jan připravil cesty. Hlavní téma je totožné jak pro 

Jana, tak pro Ježíše. Jedná se o obrácení. Evangelista 

Matouš chce ukázat kontinuitu Ježíšova díla a jeho 

předchůdce.                             (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

Vyslyš, Bože, prosby naše i všeho lidu svého 

a odpusť nám naše úmyslné i neúmyslné hříchy. 

Přijmi naše večerní modlitby 

a vylej na své dědictví hojnost svého milosrdenství  

a svých slitování. 

Opevni nás hradbou svatých andělů, 

vyzbroj nás zbraněmi spravedlnosti,  

upevni nás svou pravdou, 

ostříhej nás svou mocí a zbav nás 

všech nepřátelských útoků a nástrah. 

Dopřej nám, abychom dnešní večer a nastávající noc 

a všechny dny svého života 

strávili dokonale, svatě, pokojně, bezhříšně,  

příkladně a bezpečně, 

na přímluvu svaté Bohorodičky a všech, 

v nichž se tobě zalíbilo. Amen. 

 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Stačí i drobné pozdvihnutí srdce, drobná připomínka 

Boha, jeden drobný čin vnitřního uctění Boha. I tyto 

modlitby, jakkoli krátké, jsou Bohem přijímány.  
(Bratr Lawrence) 

 Uctívání Boha není součást křesťanského života, je 

křesťanským životem samým. (Gerald Vann) 

 Tam, kde není Bůh na prvním místě, … dává se 

v sázku lidská důstojnost. Proto je naším naléhavým 

úkolem vést dnešní lidi, aby poznávali skutečnou tvář 

Boha zjevenou v Ježíši Kristu. (Benedikt XVI.) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 26.1.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodin je mé světlo a má spása.“ 

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:  

 

VÁCLAV Č. 4 (2014) 

26.1.2014  

3. neděla v mezidobí 

Den modliteb za Ukrajinu 



 

Některé památky v týdnu 
 

26. ledna –pam.  

sv. Timoteje a Tita, biskupů 
 

   Timotej pocházel z Lystry v Lakónii (dnes je to Konye 

v Turecku). Ke křesťanství byl přiveden apoštolem 

Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách 

a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil 

biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy.  

   Titus byl Řek, narozený pohanským rodičům  

v Antiochii Syrské. Nejspíše byl pokřtěn apoštolem 

Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Spolu  

s Barnabášem ho doprovázel na apoštolský sněm do 

Jeruzaléma. Pavel jej při své třetí apoštolské cestě poslal 

z Efezu do Korintu, aby tam zavedl pořádek. Když do 

Korintu psal druhý list, uvedl v něm: "A tak jsme vybídli 

Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také 

dokončil. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně 

horlivý zájem o vás!"(2Kor 8,6; 8,16) 

   Tita ustanovil Pavel biskupem na Krétě, kde byla 

značně pokleslá mravnost a mnozí se houževnatě drželi 

gnostického bludu. V  65. roce mu poslal list, v němž 

psal o tom, jaké jsou potřebné vlastnosti budoucích 

kněží a biskupů i k čemu vést jednotlivé stavy věřících. 

Za druhé Pavlovy vazby působil v Dalmacii jako první 

věrozvěst. Na Krétu se vrátil zpět a tam zemřel ve věku 

94 let. 

   Oba dva společně oslavovaní biskupové, Timotej  

i Titus, doplňují dílo apoštola Pavla jako jeho věrní žáci. 

Tita nazývá při pozdravu v listě vlastním synem ve 

společné víře. Řečtí Otcové opěvují Tita pro jeho 

horlivost, ryzí lásku, úsilí urovnávat vše mírovou cestou 

i pro jeho vztah k chudobě. 
 

Další památky: 

27. ledna – Po nezávazná pam. sv. Anděly Mericiové, 

panny  

28. ledna – Út pam. sv. Tomáše Akvinského, kněze  

a učitele církve  

31. ledna – Pá pam. sv. Jana Bosca, kněze  

2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu  
 

 

Dnešní den byl vyhlášen dnem modliteb za Ukrajinu. 

Náš otec biskup Jan prosí všechny diecézany, aby se 

za Ukrajinu soukromě pomodlili před Eucharistií 

nebo před křížem (15 minut). 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

a Prušovicovu 
                                v Sulejovicích v 10.30 hod. 

Ne - 2.2.2014 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za Miroslavu 

Mladovou – za obrácení a Boží požehnání 

 

Nová evangelizace 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Když dnes hovoříme o nové evangelizaci a chceme najít 

správnou cestu, aby naše svědectví bylo živé a radostné, 

aby to navedlo ke stálému zklamání a sebevýčitkám, 

musíme brát v úvahu i to, že v nás působí i opačná 

tendence. Když se nám do náročné misijní činnosti nechce, 

vymyslíme si dobré důvody, proč se to či ono nemá dělat. 

Co je tedy dnes třeba a od čeho naopak máme upustit, 

protože to našim současníkům už nic neříká? Naše zbožné 
a dobře míněné argumenty jsou přesvědčivé pro ty, kteří už 

věří. Ale my jsme vlastně po-křesťanská společnost, a když 

k našim současníkům hovoříme v archaickém jazyku, který 

vyjadřoval zkušenosti agrární společnosti v minulých 

tisíciletích, nic jim to neříká. Slova, která nevyjadřují 

žádnou osobní zkušenost, kterou člověk má, vyznějí 

naprázdno. Jsou to pro něho mrtvá slova. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

10. pokračování 

12. Izraelovo vyznání víry se odvíjí jako vyprávění  

o dobrodiních Boha, jeho jednání, kterým vysvobozuje  

a vede lid (srov. Dt 26,5-6), příběh, který tento lid předává 
z generace na generaci. Světlo Boží svítí Izraeli 

prostřednictvím památky skutků, které učinil Pán, 
připomínaných a vyznávaných bohoslužbou, předávaných 

dětem od rodičů. Učíme se tak, že světlo, které víra přináší, 

patří ke konkrétnímu životnímu příběhu, ke vděčné 
vzpomínce na Boží dobrodiní a k postupnému plnění Jeho 

zaslíbení. Gotická architektura to vyjádřila velmi dobře. Ve 

velkolepých katedrálách přichází světlo shůry skrze vitráže 
znázorňující posvátné dějiny. Boží světlo k nám přichází 

skrze příběh jeho zjevení a je tak schopné osvěcovat naši 
cestu v čase, připomínat božská dobrodiní a ukazovat, jak 

se plní jeho zaslíbení.  

   Boží zjevení, tedy to, co nám Bůh dává o sobě vědět,  

a příběh našeho života - tou jsou skutečnosti 

nesouměřitelné a přece spolu úzce související.  Boží skutky 

se děly na cestě Izraele dějinami. Bible o tom svědčí. Boží 

skutky se dějí v našem putování časem, ať už si to 

uvědomujeme lépe nebo hůře. I z našich osobních dějin se 

můžeme ve světle víry o Bohu mnohé dozvědět. Můžeme 

pochopit, že Bůh Izraele a Bůh našich životů je tentýž 

věrný a slitovný Bůh. 

 Kdy nebo za jakých okolností nejčastěji vnímám 

Boží světlo, osvěcující můj život? 

 Vzpomenu si na něco, co z Božích zaslíbení se 

v mém životě naplnilo? 

 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) 

 

75. Proč křesťané oslovují Ježíše „Pane“? 
   „Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to 

skutečně jsem“. 

   Prvotní křesťané hovořili o Ježíšovi jako o „Pánu“ 

s naprostou samozřejmostí a přitom si byli vědomi, že toto 

označení bylo ve Starém zákoně vyhrazeno výlučně Bohu. 

Ježíš jim mnoha znameními ukázal, že vládne božskou 

mocí nad přírodou, nad démony, nad hříchem  

i nad smrtí. Božský původ Ježíšova poslání se naplno zjevil 

v jeho zmrtvýchvstání. Apoštol Tomáš vyznává: „Pán můj 

a  Bůh můj!“ Pro nás to znamená: Je-li Ježíš „Pán“, křesťan 

nesmí padnout na kolena před žádnou jinou mocí. 
 


