
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže 

však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už 

nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste 

světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.  

A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na 

podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo 

svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho 

Otce v nebesích.“    (Mt 5, 13-16)  

 

   Pán Ježíš objasňuje posluchačům jejich povinnosti, 

zvláště zdůrazňuje nutnost vydávání svědectví. Sůl 

očišťuje, konzervuje, dává chuť, zvětšuje kvalitu jídla. 

Učedníci mají velikou hodnotu a jsou velice užiteční pro 

svět, protože nesou v sobě „chuť“ Ježíšovy nauky  

a potvrzují ji svým životem. Musí ale pečovat o v sobě 

zaseté Boží slovo, aby nestratili tu „chuť“- schopnost 

vydávání svědectví. Město položené na hoře přitahuje zrak, 

protože je vidět z velké dálky jak ve dne, tak i v noci, když 

se zapalují různá světla. Ježíšovi učedníci jsou postaveni 

uprostřed světa jako znamení přítomného již mezi lidmi 
Božího králoství. Nemohou se tedy vyhýbat plnění úkolu 

věrohodných svědků. Ježíš Kristus je světlo světa; 

rozsvěcuje jeho temnoty svým evangeliem. Na tom poslání 

mají také účast učedníci – posluchači a zároveň hlasatelé 

evangelia. Světlo však, které poznali, nesmějí zadržet pro 

sebe a skrývat, protože je určeno pro všechny lidi ponořené 

do tmy.                                    (Komentář k evangeliu) 

Modlitba za ochranu 

Pane, jenom ty víš, 

jak se může můj život vydařit. 

Uč mě, abych v tichu tvé přítomnosti chápal tajemství, 

jak v setkání s tebou, jak v pohledu na tebe 

a v tvých slovech poznali lidé, 

že jsou tvým obrazem a podobenstvím. 

Pomoz mi, ať nechám všeho, 

co mi brání v tom, abych se s tebou setkal 

a nechal se oslovit tvými slovy. 

Pomoz mi, abych souhlasil s tím, 

co se ve mně chce stát člověkem 

podle obrazu a podobenství, 

které sis o mně učinil ty. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Naše dokonalost spočívá z velké části v tom, jak 

dovedeme navzájem snášet své nedokonalosti. 
(František Saleský) 

 Zamyslím se nad tím, co vše může znamenat smrt  

a podle toho se rozhodnu, jakým způsobem budu žít 

dál. (sv. Cecílie) 

 Neprosím o zázrak Pane, ale o sílu pro všední život. 

Nauč mě umění malých kroků. (Antoine-de Saint 

Exupery) 

 Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým 

v pravý čas. (Antoune-de Saint Exupery) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 15.2.2014 v 20.00 h 

 

Odpověď k žalmu – neděle 9.2.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spravedlivý září v temnotách jako světlo.“ 

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:  

Velemín So 15.2.2014  zrušena 

VÁCLAV Č. 6 (2014) 

9.2.2014  

5. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

10. února – pam.  

sv. Scholastiky, panny 
 

   Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóricia 

(Nursia), v umbrijských horách jako dvojče slavného 

bratra Benedikta, patrona Evropy. Matka Abundancia při 

porodu zemřela a otec Euprob, ze vznešeného rodu, 

svěřil děti pěstounce. Již v mladém věku se Scholastika 

zasvětila Bohu a pak po bratrově příkladu opustila své 

rodiště. Z lásky k Bohu si oba zvolili život v chudobě, 

čistotě a poslušnosti. Jisté je, že se později usadila  

u Piambarole v blízkosti velkého kláštera Montecassino. 

Tam s bratrovou pomocí založila první ženský 

benediktinský klášter. Sestrám byla mateřskou učitelkou 

a jí byl vůdcem a rádcem Benedikt. Scházeli se spolu 

jedenkrát za rok, ve dvorci mezi oběma kláštery. Jejich 

poslední setkání je známé zázrakem bouře, již si 

Scholastika vyprosila na zadržení bratra, aby s ním 

mohla déle hovořit o Bohu, protože cítila, že se blíží 

konec její pozemské pouti. 

   Nebyla však mnohomluvná. Její přísloví znělo: "Mlč 

nebo mluv o Bohu; neboť co na tomto světě je hodno 

slova." 

   O tři dny později měl Benedikt vidění, v němž spatřil 

duši své sestry v podobě holubice vystupovat do nebe. 

Zaradoval se, oznámil to spolubratrům a zapěl děkovný 

chvalozpěv za prokázanou milost. Řeholníci potom 

přenesli Scholastičino tělo a na Benediktovu žádost je 

uložili do hrobu, připraveném pro něj  

v montecassinském klášteře. Za krátkou dobu k ní do 

téže hrobky pochovali i Benedikta. Nad jejich hrobem je 

hlavní oltář montecassinské basiliky. 
 

Další památky: 

11. února – Út nezávazná pam. Panny Marie Lurdské,  

Světový den nemocných 

16. února – 6. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 9.2.2014 – v 9.00 hod. za † Josefa 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Ludmilu 

Kocovou 

Ne - 16.2.2014 – v 9.00 hod. za † P. Vratislava Hartmana 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. za paní 

Rotovou a její rodinu 

 

Nebojte se! 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Vydávat se někomu do rukou, to je něco, co nás děsí,  

i když se máme vydat do rukou milujícího Boha. Kdo se 

odhodlá takhle žít, nebude to mít lehké. Ale Pán nás 
vyzívá, abychom se nebáli: „Nebojte se! Nebojte se žít pro 

druhé.“ To znamená učit se nacházet svou radost a svoje 

štěstí v radosti druhých. Kdyby nám, učedníkům, chyběl 

osobní vztah k Ježíši, našemu Pánu a Mistru, tak něco 

podstatného nefunguje. Musíme se naučit žít s problémy. 

Určitě by nebyl smysluplný cíl chtít se vrátit do doby, kdy 

celý náš národ byl křesťanský, pak třeba husitský anebo 

zase katolický. Snažit se o něco, co nám vůbec nepřísluší, 

to by bylo jako zasévat mezi námi křesťany semínka 

stálého zklamání, sebetrýznění a pocitů viny. V rámci nové 

evangelizace bychom měli pochopit, že být dnes 

katolickým křesťanem není dědictvím, ale vyžaduje to 

svobodné rozhodnutí. Snažme se porozumět společenské 

situaci, takové, jaká je dnes, a působit ve společnosti jako 

sůl země, kvas v těstě a světlo na hoře. Amen. 

 
Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

12. pokračování 

   13.b Kdo se nechce svěřit Bohu, musí naslouchat hlasům 

četných model, které křičí: „Svěř se mi!“. Víra pojící se ke 
konverzi, je opakem modloslužby; je separací od model  

a návratem k živému Bohu skrze osobní setkání. Věřit 
znamená svěřit se milosrdné lásce, která vždy přijímá  

a odpouští, podporuje a orientuje život, ukazuje moc svou 

schopností narovnávat pokřivenost našich dějin. Víra 
spočívá v ochotě nechat se vždy znovu přetvářet Božím 

povoláním. 

   Krásná slova: “věřit znamená svěřit se“. A to ne 

ledačemu, ale milosrdné lásce! Vyžaduje to důvěru. 

Důvěru v Boží lásku, která je větší než jsou naše představy 

o tom, jak by tato láska měla vypadat. A také to vyžaduje 

bdělost, aby se člověk nesvěřil něčemu jinému více, než 

živému Bohu. 

 Vzpomenu si na to, kdy jsme se svěřil Bohu a bylo 

to tak dobře? 

 Vím o nějaké oblasti, kde se Bohu svěřit nechci 

nebo nedokážu? A proč? 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

   Jsem vděčný všem, kteří jste pomohli v přípravě 

vikariátní konferenci a za věnované dary pro naše hosty. 

   Děkuji mnohokrát za úklid vánoční výzdoby.  

                                                                      Váš farář 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

77. Co znamená, že Ježíš Kristus je zároveň pravý Bůh 

a pravý člověk? 

   V Ježíši se Bůh stal skutečně jedním z nás a naším 

bratrem; a přece nikdy nepřestal být Bohem, a tím i naším 

Pánem. Chalcedonský koncil roku 451 vyhlásil, že božství 

a lidství jsou v jediné osobě Ježíše Krista spolu „nerozdílně 

a nesmíšeně“ spojeny. 

   Církev dlouho zápasila o to, jak vyjádřit vztah božské  

a lidské přirozenosti v Ježíši Kristu. Božství a lidství si 

navzájem nekonkurují v tom smyslu, že by Ježíš byl jen 

zčásti Bohem a zčásti člověkem. Ano božská a lidská 

stránka se v Ježíšovi navzájem nesmísily. Bůh v Ježíši 

nepřijal tělo jen zdánlivě (doketismus), nýbrž stal se 

skutečným člověkem. Božská přirozenost a lidská 

přirozenost rovněž nepředstavují dvě různé osoby 

(nestorianismus). A není tomu ani tak, že by v Ježíši Kristu 

byla lidská přirozenost zcela pohlcena božskou 

(monofyzitismus).  Proti všem těmto mylným učením si 

církev uchovala víru, že Ježíš Kristus je v jedné osobě 

zároveň pravý Bůh a pravý člověk. Známá formulace 

„nerozdílný a nesmíšený“ (chalcedonský koncil) se nesnaží 

vysvětlit to, co lidský rozum nedokáže obsáhnout, alespoň 

však vytyčuje jakési pevné linie víry. Vyznačuje „směr“, 

kterým je zapotřebí postupovat v odhalování tajemství 

osoby Ježíše Krista. 
 


