
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš promluvil v synagóze: „Dnes se naplnilo toto 

Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu 

přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst  

a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi 

připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej  

i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se 

stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: 

Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám 

vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském 

národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři 

léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale 

k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do 

Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo  

v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich 

nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, 

všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, 

vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž 

bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On 

však prošel jejich středem a ubíral se dál.   (Lk 4, 21-30) 

 

   Dnešní text evangelia je pokračováním toho, které jsme 

slyšeli před týdnem. Pán Ježíš prohlašuje, že předpovědí 

ze Starého zákona o vyvolení se naplnily právě v Něm. 

On je jediným spasitelem lidstva. Zároveň se kriticky 

vyjadřuje k těm, kteří nechtějí uznat boží jednání 

v dějinách. Odhaluje jejich licoměrnost. Očekává lítost  

a odpovědi vyplívající z přijaté pravdy. V dnešní události 

je možné vidět narážky na Kristovo umučení a smrt. 

Vyhnání Ježíše z města, protivné chování vůči němu, 

předpovídají okamžiky z Jeruzaléma, kdy kněží a lid si 

budou přát u Piláta Ježíšovo ukřižování a skutečně ho 

doprovází na horu blízko města. Slova „Lékaři, uzdrav 

sám sebe!“ se velice podobají slovům židů, vojáků  

a jednoho lotra, ti všichni se Ježíšovi posmívali. 

Nechybí však i narážka na zmrtvýchvstání. Tak, jako 

Ježíš prošel středem Nazaret`anů, projde i bránou 

smrti, kterou porazí na kříži. (Pramen: komentář k textu 

evangelia) 

Modlitba za mír 
 

   Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde 

proto před Tebou a prosíme: přispěj na pomoc světu, 

který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. Posiluj 

v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, 

odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu  

a důstojnost všech lidí. Upevňuj odhodlání všech, kteří 

nasazují své síly v boji se zlem. Uzdrav srdce mužů  

a žen, kteří zaslepeni nenávistí a sobectvím, neváhají 

použít násilí pro dosažení svých cílů. Probuď v nás 

vnímavost pro trpící a ochotu jim pomáhat. Nauč nás 

odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za 

odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili. Prosím 

Tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, 

neboť on otevřel cestu do Tvého království pokoje. 

Amen.  
 

 
 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé.  

(C. S. Lewise) 

 Mýlit se je lidské, odpouštět božské. (Přísloví) 

 Čím více se člověk dává Bohu, tím bohatěji  

a hlouběji nalézá také sám sebe. Kdo Bohu 

všechno obětuje, dostává od Boha všechno. 

 Věc, která je v pohybu, musí být do pohybu 

uvedena jinou věcí nebo silou. Musí tedy být 

Prvotní hybatel, Bůh, který uvádí věci do pohybu. 

(Sv. Tomáš Akvinský) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 Příprava na biřmování – Po 4.2.2013 v 18.00 hod. 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 3.2.2013 

 

 
 

 

 

„Má ústa budou vyprávět o tvé 

spravedlnosti.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, 16.30 v kapli na faře 

  Čt v 7.30 v kapli na faře 

Pá - 16.30 v kostele   

  Ne - 9.00 v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30  

Milešov Pá -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00  
 

Změny v příštím týdnu:  

Lovosice St v 9.30 hod. v kostele 

VÁCLAVČ.5(2013) 

3.2.2013  

4. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

3. února – nezávazná pam. sv. Blažeje 

biskupa a mučedníka 
 

   Patří mezi nejznámější světce, i když historicky 

zaručených informací je poskrovnu. Jisté je, že byl 

biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas  

v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře 

Licinia byl krutě umučen (asi r. 320). Staré životopisy 

uvádí, že před povýšením na biskupa v Sebastě se 

Blažej zabýval lékařským studiem a vzorně 

vykonával lékařskou praxi. 

   Světec se stal ochráncem nemocných krčními 

chorobami a církev tuto tradici potvrdila liturgickým 

obřadem, který se koná se svícemi v dnešní den  

s názvem "svatoblažejské požehnání".  
 

Další památky: 

5. února – pam. sv. Agáty, panny a mučednice 

6. února – pam sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků 

8. února – nezávazná pam. sv. Jeronýma Emilianiho  

a také sv. Josefíny Bakhity, panny 

10. února – 5. neděle v mezidobí 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 3.2.2013 – v 9.00 hod. Za † Albínku Vencličkovou 

– od jejího narození uplynulo 102 let 

                        v 10.30 – Za † manželé Alžbětu  

a Františka Světlikovy 

Út 5.2.2013 – Za zdraví a Boží požehnání na cestách 

pro syna a jeho přátele. 

Ne 10.2.2013 – v 9.00 hod. Na poděkování za 60 let 

života a za všechny příbuzné a přátele  

                           v 10.30 – Za † Ludmilu Kocovou 
 

Vikariátní konference 

   Celá naše diecéze se skládá z menších částí tzn. 

z vikariátů a každý vikariát pak z farnosti. Farnost 

Lovosice patří litoměřickému vikariátu. V čele vikariátu 

stojí okrskový vikář – pro nás je to J.M. can. ICLic. Józef 

Szeliga. 

   Tradičně i letos bude v naší farnosti probíhat Vikariátní 

konference. Je to pravidelné, měsíční, formační setkání 

kněží z konkretního vikariátu (v našem případě 

k litoměřickému je připojen i ústecký vikariát). Obsah 

těchto setkání je většinou takový: mše sv., denní modlitba 

církve (modlitba z breviáře – část: Modlitba uprostřed 

dne), posezení na faře spojené s nějakou přednáškou, 

a diskuzí, výměnou zkušeností a názorů. Bývá občas 

konkretní školení, týkající se administrace farností. 

Navštěvují nás také vikariátní účetní, které hodně 

pomáhají v účetních záležitostech. Občas se zúčastní 

vikariátní konference např. stavební technik, nebo jiní 

zaměstnanci kurie. Zpravidla jednou za rok milým  

a vzácným hostem je Otec Biskup Jan Baxant. Posezení 

končí společným obědem. 

 

   Drazí farníci, zvu Vás srdečně na mši sv. otevírající 
vikariátní konferenci v Lovosicích – ve středu  6. února 

v 9.30 hod. v kostele. Budeme mít krásnou příležitost 

potkat pohromadě kněze z našeho okolí a spolu s nimi 

chválit Boha v Eucharistii. V tento den už nebude večerní 

mše sv. 

                   Váš farář P. Roman Depa 

Vědomí nepatrnosti 
   Ježíš mluví o malém stádci, o malé skupině. 

Bezprostředním kontextem je vyprávění o pošetilém 

boháči, který naplnil stodoly a jehož v noci překvapila 

smrt. Ježíš v několika podobenstvích říká: Nedělejte si 

starosti ani o svůj život, ani o své tělo, ani o šaty, ani  

o zítřek. A do toho zaznívá: Neboj se malé stádce. To 

neznamená: nestarej se, spolehni se, že se někdo jiný 

postará. 

   Klíčem k pochopení je právě ona výzva: neboj se, 

nedělej si starosti. To, co nás v životě brzdí, je strach. 

Strach je nejčastější příčinou, že se v našem životě nic 

nezmění.  

   Takových výzev neboj se je v Písmu 366, takže na 

každý den jedna. Nemít strach znamená s odvahou se 

pouštět do nových věcí, jednat vynalézavě a tvořivě. 

Přemýšlet nad tím, jak naložit s bohatstvím, které člověk 

dostal. Všichni máme zkušenost, že kolikrát stačí málo  

a vše se změní. Je to bod, kdy nám vytane na mysl otázka: 

„Směřuje to vše k nějakému naplnění?“ Textů v Písmu, 

reagující na tento moment, najdeme velké množství  

a všechny směřují k jednomu: Vybral jsem si vás nikoli 

proto, že jste početnější, silnější, že hodně dokážete, ale 

protože jsem se tak rozhodl. A často právě lidská 

nepatrnost je místem, která láká k uskutečnění velkých 

Božích věcí. 

   Strach můžeme odložit, protože věříme, protože se 

učíme důvěřovat, že patříme do Boží paměti, že Bůh na 

nás nezapomíná. To nás posiluje k tomu, abychom šli  

a v nejširším slova smyslu podnikali. 

 

 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary, výzdobu a za úklid našeho kostela. 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

25. K čemu víra potřebuje definice a formule? 

   Ve víře nejde o prázdná slova, nýbrž o skutečnost. 

V církvi se postupem času ustálila taková vyjádření 

víry, s jejichž pomocí na tuto skutečnost nahlížíme, 

vyjadřujeme ji, učíme se jí, předáváme ji, slavíme ji  

a naplňujeme životem. 

   Bez závazných formulací se obsah víry vyprazdňuje. 

Proto církev klade velký důraz na určité věty, jejichž 

doslovné znění je většinou výsledkem úporného zápasu 

o to, aby Kristovo poselství bylo chráněno před 

nedorozuměními a pokřiveními. Tato přesná vyjádření 

víry jsou důležitá především tehdy, když se víra církve 

vnáší do nejrůznějších kultur, a přitom si má uchovat 

svou podstatu. Vždyť společná víra je základem 

jednoty církve. 


