
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho 

vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic 

nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-

li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane 

chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba 

žije člověk.’“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném 

okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: 

„Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně 

je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede 

mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: 

„Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu 

sloužit!’“ Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil 

ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se 

odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě 

příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys 

nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Je 

řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“ Když 

ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do 

určeného času.  (Lk 4, 1-13) 

 

   Pán Ježíš je pokoušen ďáblem pravděpodobně na 

Judské poušti. První pokušení se týká chleba. Podle 

rabínů slíbený Mesiáš by měl obnovit znamení manny- 

připomenout  to, co se stalo na poušti v Mojžíšově době. 

D`ábel tedy vyzývá Ježíše, aby zjevil své božské 

synovství udělením tohoto znamení. Ježíš tomu odporuje, 

protože by tímto způsobem povýšil svou vůli nad vůli 

Otce. Posloužil by sobě a ne Bohu, kdyby uspokojil svůj 

hlad. V druhém pokušení d`ábel chce, aby se Ježíš stal 

politickým vladařem. D`ábel používá fakt, že se lidé skrze 

zlé činy stávají závislí na něm a tímhle způsobem dělá ze 

sebe majitele země. Je to ale podvodné otočení řádu, 

protože jenom Bůh je Pán vesmíru a jenom jemu patří 

sláva. Třetím pokušením chce d`ábel zpochybnit 

věrohodnost Božích slibů, chce, aby Ježíš sám na sobě 
prozkoumal, jestli Bůh dodržuje slovo. Pokouší Ježíše, 

aby použil Boží všemohoucnost pro své potřeby. 

Podobným způsobem pokoušeli Boha Izraelité na poušti- 

žádali od něj znamení. Odpor Ježíše potvrzuje tu pravdu,  

že stvoření má sloužit svému Stvořiteli a ne opačně. 
(Pramen: komentář k textu evangelia) 

Modlitba 
 

   Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli. 

Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě 

nebezpečí strachu a nejistoty nic nenalézám. Nikdo 

pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám  

u Tvých nohou, do vůle Tvé se zcela odevzdávám. Nalož 

se mnou pro Ježíše Krista jako s tím, kdo se do náruče 

Tvého milosrdenství pokládá. 

   Hospodine, Panovníku nebe a země, Tvému jménu 

budiž čest, ne mně. Ty sám jsi hoden vzít moc, moudrost, 

sílu a čest, slávu i požehnání. Nikdy Tě neopustím. Nyní 

se zabydluji v hlubině Tvého milosrdenství. Místo 

hradeb a štítů se kladu do Tvé všemohoucnosti, před sebe 

jako stráž stavím Tvoji vševědoucnost. 

   Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce  

a všech mých úmyslů – odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš. 

Před Tebou stojím takový, jaký jsem a zbavuji se všeho,  

i sebe samého. Odevzdávám se Ti cele, plně  

a bez výhrad. Dělej se mnou, co chceš a co vidíš jako 

dobré. Nebráním se, nic nežádám, ať se děje Tvá vůle se 

mnou i skrze mne, podle Tvého přání. Jen o jedno Tě 

prosím, nikdy mě neopouštěj! Amen.      (J. A. Komenský) 
 

 
 

 
 

Myšlenky pro život 
 
 Jestliže pro člověka není nic vzácnějšího než samotný 

život, tak život jako takový nemá velkou cenu. 

(Seume) 

 Kdo nic neví, všemu uvěří. (Ebner-Eschenbachová) 

 Kdo chce rozkazovat, musí se nejdříve naučit 

poslouchat. (Přísloví) 

 Je smutné, že hlupáci jsou tak sebejistí a moudří lidé 

plní pochybností. (Russel) 

 Ve vesmíru jsou dva druhy věcí: jsoucna nahodilá  

a jsoucna nutná. Nahodilé jsoucno je objekt, který 

nemůže existovat bez nutného jsoucna způsobujícího 

jeho existenci. Toto jsoucno je Bůh. (Sv. Tomáš 

Akvinský) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 Příprava na biřmování – Po 18.2.2013 v 18.00 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 20.2.2013 v 17.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 17.2.2013 

 

 
 

 

 

 

„Buď  se mnou, Pane, v mé tísni.“ 

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 - Pá v 16.00 hod. Křížová cesta 

VÁCLAVČ.7(2013) 

17.2.2013  

1. neděle postní 



 

Některé památky v týdnu 
 

22. února – Svátek Stolce sv. Petra, 

apoštola 
 

   Tento svátek se týká památky první biskupské katedry 

Kristova náměstka. Zprvu jejím místem bylo syrské 

hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do 

Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. 

   Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského 

a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením 

jednoty církve, založené na apoštolech. Znovu si 

připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti 

Petrovy víry. Připomínáme si mimořádnou hodnost, 

kterou Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry  

a jednoty božího lidu. Nejde tedy o vlastní hmotný 

stolec, ale o funkci, pro kterou se stal sv. Petr a jeho 

následovníci na římském biskupském stolci hlavou 

apoštolského sboru a vrchními pastýři celé Církve. 

   Svátek v Římě slavený od IV. století v den 11.2. 

souvisí s tradicí, že v ten den se Petr ujal správy 

římského biskupství. Po určitou dobu byl kvůli postním 

obdobím slaven už v lednu a v tento den byl připomínán 

antiochijský stolec, ale pokoncilní liturgická obnova 

vrátila svátek na původní den. 
 

Další památky: 

21. února – nezávazná pam. sv. Petra Damianiho, 

biskupa a učitele církve 

23. února – pam. sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

24. února – 2. neděle postní  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 17.2.2013 – v 9.00 hod. Za † manžela Bohumila 

                          v 10.30 – Za † Květuši Kohákovou 

Pá 22.2.2013 – Za † dědečka Petra a jeho vnuka 

Ne 24.2.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče a švagry 

                          v 10.30 – Za † kard. Glempa a za milost 

pro řeholní sestru Markétu 

 

Krize spirituality v Evropě 

(pokračování) 
    

   Kdosi popsal dnešní dobu jako dobu puberty lidstva. 

Puberta je období, kdy klademe otázky – nejlépe nějaké 

autoritě. Na jakou autoritu se obrátíme? V období 

dospívání to bude nejspíš autorita – rodiče, učitel, trenér, 

autorita církve či představitelé společnosti. Ověřujeme si, 

zda za tím, co autorita hlásá, také sama stojí. Jednoho dne 

ale přijde postpubertální období. Už neočekáváme 

odpovědi od vnějšího světa, ale vydáváme se hledat 

odpovědi sami. Postupně chápeme, že smysl věcí se 

nenachází venku, že nám je nemůže zprostředkovat vnější 

autorita, ale musíme jej nalézt uvnitř sebe sama…  

A z toho budeme moci jednou čerpat, především ve 

chvílích, když nám budou druzí lidé klást své otázky. 

Nečekejme, že nám zvenčí někdo poskytne neprůstřelné 

argumenty, ale že je nalezneme uvnitř. Jedině my sami 

můžeme dát smysl dění sobě samým a našemu životu 

s bližními. 

Být sám sebou 

To, co jsme hledali ve vnějším světě autority, posléze 

nacházíme uvnitř sebe sama ve vlastním životě. Velmi 

úzce to souvisí s pojmem spiritualita, jelikož toto 

nacházení sebe sama je spojeno s uvědomováním vztahu, 

který nás přesahuje. Byly doby, kdy toto objevování 

vnitřních zdrojů bylo v křesťanském prostředí nazýváno 

spiritualitou. Dnes v multináboženské společnosti ovšem 

tento pojem obnáší leccos. Najdeme různé definice jako: 

spiritualita jako životní cesta, spiritualita je hledání 

posvátna, hledání toho slabého, odděleného, co je hodno 

úcty. Pravděpodobně tam, kde se ztrácí posvátno, úcta 

k tajemství, kde vše je běžné, normální, tam se spiritualita 

vytrácí. Karl Rahner říká, že jádrem každé spirituality je 

vztah. Sdílení radosti i bolesti mezi lidmi, mezi člověkem 

a vyšší bytostí. Spiritualitu můžeme chápat jako příběh 

mého života vsazený do komunity, z níž odvozuji svou 

identitu. Teprve když spiritualita vede k porozumění 

kořenům, z nichž jsem vyšel, a také společenství, v němž 

se pohybuji, když mne vede k otázkám po smyslu  

a směřování mého života, teprve potom může přispět 

k naplnění mého života. Ono zmíněné očekávání smyslu 

zvnějšku totiž v sobě skrývá ještě jednu záludnost. Jaksi 

podvědomě očekáváme, že někdo zvnějšku, ať rodiče, 

biskup, političtí představitelé, společnost, stát či církev, 

zajistí, že budeme šťastní, úspěšní, že budeme prožívat 

smysluplnost svého počínání. Oni jsou odpovědni za to, 

jaký smysl bude život mít… (pokračování příště) 
                  

Dvě pozvání  

1. V pondělí 18.2.2013 v 17.30 hod. bude v sále  

KS Lovoš vystupovat P. Dr. Zbigniew Czendlík- 

katolický kněz, vstupné 20 Kč. 

2. Ve čtvrtek 21.2.2013 po večerní mši sv. v kostele 

Všech Svatých v Litoměřicích bude přednáška MUDr. 

Milana Zbořila - “Sepse a podíl českých vědců  

a litoměřického kněze na poznání příčin nemoci”.  

Srdečně zveme. 
 

Křížová cesta 

   Každý pátek postní doby konáme pobožnost křížové 

cesty. Během 14ti zastavení máme možnost rozjímat  

o duchovním a fyzickém utrpení Ježíše. On, Bůh – 

Člověk vzal na sebe náš hřích a dal se přibít na kříž.  

   Naší účastí a modlitbou můžeme poděkovat Kristu za 

dar vykoupení. Můžeme také získat pro sebe nebo pro 

duše v očistci plnomocné odpustky.  
 

Prosba 
 

   Potřebujeme vysavač (i použitý) do kostela 

v Sulejovicích. Kdo by chtěl nějakým způsobem pomoci, 

budeme velice vděční a předem děkujeme.  
                            Paní kostelnice a váš farář P. Roman Depa 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid našeho kostela. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

27. Jak vzniklo vyznání víry? 

   Vyznání víry sahají až k Ježíšovi, který své učedníky 

pověřil posláním křtít. Apoštolové přitom měli od lidí 

požadovat vyznání konkrétní víry, a sice víru v Otce, 

Syna a Ducha svatého. Základem všech pozdějších 

formulí vyznání víry je vyznání Ježíše jako Pána a jeho 

misijního pověření. To zní: „Jděte tedy, získávejte za 

učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna 

i Ducha svatého“. Všechny formule vyznání víry v církvi 

jsou rozvinutím víry v trojjediného Boha. Vždycky 

začínají vyznáním Otce, který stvořil a udržuje svět, dále 

se vztahující k Synu, v němž jsme byli my sami i svět 

zachráněni, a ústí ve vyznání Ducha svatého, který 

představuje Boží přítomnost v církvi a ve světě. 
 


