
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel 

zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale 

naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, 

nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud 

se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto 

přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude  

v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit  

a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: 

Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než 

spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského 

království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 

‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: 

Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo 

svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, 

propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři  

a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam 

svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, 

teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se 

svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj 

protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys 

uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, 

dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo 

řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá 

na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. 

Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je 

pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby 

celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá 

ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby 

jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo 

do pekla. Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou 

ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo 

se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do 

cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se 

cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš 

přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.’ Ale já vám 

říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží 

trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při 

Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své 

hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat 

světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. 

Co je nad to, je ze Zlého.“              (Mt 5, 17-37)  
 

   Čteme z „programového prohlášení“ Ježíše. Po 

„blahoslavenstvích“ připojuje komentář k pátému, šestému  

a osmému přikázání Desatera jako základnímu dokumentu 

víry Izraelitů.           (Komentář k evangeliu: vira.cz) 

Modlitba 

ÚNOR 

 

Únor bývá bílý 

sněhem nešetřívá, 

královna zima, po krajině chodí 

obrazy nádherné tvoří. 

Mrazivý vítr do oken se dívá 

příroda odpočívá. 

Jen kouř šedý z komínů se zvedá, 

na holou větev vrabčáček sedá, 

ten neodlétá, věrný nám zůstává. 

I nám jsi Bože, více času dal 

doma sedávat, Bibli pročítat. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 Doba čekání nemusí být vždycky neplodná, vždyť  

i zima potichu připravuje půdu na záplavu nového 

života. (V. Kodet) 

 Život si své cesty najde i přes velké překážky, budeme-

li po něm toužit. (V. Kodet) 

 Pamatovat v modlitbě občas i na sebe není sobectví, 

ale pokora. (V. Kodet) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 19.2.2014 v 17.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 16.2.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně 

Hospodinově.“ 

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. 7 (2014) 

16.2.2014  

6. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. února – nezávazná pam. sv. Petra 

Damianiho, biskupa a učitele církve 
 

   Narodil se v Ravenně r. 1007 do početnější a chudé 

rodiny. Oba rodiče mu zemřeli velmi brzy a pak pocítil  

i šikanování od sourozenců, bosý, v roztrhaných šatech 

musel pást vepře svého nejstaršího bratra. Jednou našel 

peníz a místo na své potřeby jej použil na mši svatou za 

své rodiče. Po tvrdém dětství mu jeden ze starších bratrů 

umožnil studie. Petr přijal jeho jméno Damián. Po 

studiích měl úspěch, ale říkal si, že jej sláva a pocta 

neučiní šťastným a že je důležitější myslet na věčnost. 

Žil asketicky a v 28 letech odešel do společenství 

poustevníků ve Fonte Avellana u Gubbia. Později se stal 

převorem a pak byl ustanoven biskupem v Ostii  

a kardinálem. Již dříve často káral hodnostáře a usiloval 

o obnovu církve. Napsal mnoho učených spisů. Poslední 

cestu konal do rodného města, aby tam dosáhl smíru  

s papežem. 
 

Další památky: 

17. února – Po nezávazná pam. sv. Alexia a druhů, 

řeholníků 

22. února -  So svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

23. února – 7. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. za paní 

Rotovou a její rodinu 

St – 19.2.2014 - za spásu † manžela a tety Anděly 

Čt – 20.2.2014 - za † Mons. Antonína Bradnu - 8. výročí 

úmrtí 

Pá – 21.2.2014 – za radostnou věčnost pro † Albínku 

Venclíčkovou 

Ne - 23.2.2014 – v 9.00 hod. na poděkování Pánu Bohu za 

přijaté dary a prosbu o ochranu a Boží požehnání pro celou 

rodinu   

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  
 

   V sobotu 22. února se bude v Milešově konat tradiční 

masopust. Zahájení v 9.30 hod. 

 

Ohrožená civilizace 
 
   Duch doby poznamenává každého člověka. Technické 

prostředí otupuje citovost a vyváženost. Převažuje vztah 

věcný nad vztahem osobním. Nejvíce je ohrožen život ve 

všech podobách a láska ve všech rovinách. Příčinou je 

ztráta hodnotové orientace. Srozumitelně to vykresluje 

každý film, kde je předvedena „zlatá horečka“. Vidina 

zlata, bohatství, mate smysly i rozum. Naše doba se 

vyznačuje velikým rozmachem vědy a techniky, které 

slouží lidstvu za předpokladu, že svědomí překoná 

sobectví. Pravda je ohrožena lží a přetvářkou. Láska je 

zraňována násilím a nenávistí. 
 

 
 

   Po staletí uznávané (i když ne vždy dodržované) 

křesťanské zásady a hodnoty byly otřeseny v základu, 

protože byl člověk ponížen na předmět k použití. Nejvyšší 

hodnota, láska, byla znetvořena romantikou a erotikou. 

Obnova morálních hodnot začíná přijetím odpovědnosti za 

to, co konáme a za to, co říkáme. Kde panuje lež a vládne 

násilí, tam nemůže být pohoda ani jistota. 

   Křesťanská etika zdůrazňuje svědomí a milosrdenství. 

 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

13. pokračování 

   14. Ve víře Izraele vystupuje také postava Mojžíše, 
prostředníka. Lid nemůže vidět Boží tvář a Mojžíš mluví 

s Hospodinem na hoře a všem sděluje Pánovu vůli.  

   Víra je zdarma Bohem darovaný dar, který vyžaduje 

pokoru i odvahu důvěřovat a svěřit se, aby byla vidět 

osvětlená cesta setkání Boha s lidmi, dějiny spásy. 

  

   Víra je osobním vztahem s Bohem, je osobním setkáním, 

ale neděje se bez druhých lidí. Kdybychom neměli 

svědectví Mojžíše, proroků i apoštolů, jak nám je podává 

Bible, mohla by být naše víra jen souhrnem našich fantazií. 

Nikdo nemůže věřit „za nás“, ale my nemůžeme věřit bez 

spolehlivých svědků víry. 

 Jakou roli hraje v mé víře svědectví Mojžíše, proroků 

a mnoha dalších osob, ze jejichž zkušenosti s Bohem je 

jakoby utkán Starý zákon? 

 Jakou roli hraje v mé víře svědectví současníků? 

 

   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) 

 

78. Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako 

„tajemství“? 

   Jelikož je Ježíš zjevením Boha, nepochopíme ho, pokud 

odhlédneme od jeho neviditelného božství. 

Viditelná stránka v Ježíši odkazuje na neviditelnou. 

V Ježíšově životě pozorujeme četné skutečnosti, které se 

mocně projevují, avšak které lze pochopit pouze jako 

tajemství. Mezi tato tajemství (mysterium) patří například 

Ježíšovo Boží synovství, vtělení, utrpení a zmrtvýchvstání. 
 


