
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: 

‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte 

zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, 

nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit  

a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, 

abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě 

prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se 

neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého 

bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám 

říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 

pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, 

neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré  

a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy 

milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? 

Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své 

bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají  

i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš 

nebeský Otec.“       (Mt 5, 38-48)  

 

 

   Staré právo odvety: ‘Oko za oko a zub za zub’ 

nesouhlasilo se svévolným násilím a neproporcionální 

pomstou, ale kontrolovalo je a omezovalo, aby se udržel 

pokoj. Takový řád měl odstrašit agresora: jakou křivdu 

plánoval, takový trest měl očekávat.  

   Kristův učedník má povinnost zastavit zlo bez používání 

práva odvety, ale přijímajíc nespravedlnost a donucování 

jako Ježíš, který odvetu nepoužíval. Snahou o obrácení 

bližního a touhou po dobru druhé osoby Kristův učedník 

plní přikázání lásky také vůči nepřátelům. Nesmí odpovídat 

nenávistí na nenávist, má ale nárok na vhodnou obranu  

a likvidování zla ve světě. Správný učedník napodobuje 

samotného Boha, který miluje všechny bez výjimky. 

Odplácet dobrem za zlo je něčím božským, vhodným dítěte 
nebeského Otce. Milovat nepřátele je sice těžké, ale je to 

možné. Je proto potřeba pochopit jádro věcí. Nejde však  

o pouhý cit. Milovat nepřítele znamená chtít pro něj dobro 

a vzdát se touhy po pomstě.    (Komentář k evangeliu) 

Modlitba 

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje. 

Kde je nenávist, tam ať přináším lásku. 

Kde je křivda, ať přináším odpuštění. 

Kde je nesvár, ať přináším jednotu. 

Kde je omyl, ať přináším pravdu. 

Kde je pochybnost, ať přináším víru. 

Kde je zoufalství, ať přináším naději. 

Kde je temnota, ať přináším světlo. 

Kde je smutek, ať přináším radost. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 Zůstal to, co je, a přijal to, co nebyl.  

(Římská liturgie z 1. Ledna) 

 Poznává-li člověk Boha, aniž by znal svou vlastní 
bídu, propadá pýše. Poznává-li svou bídu, aniž by 

poznal Boha, propadá zoufalství. Poznáním Ježíše 

Krista se však dostáváme do středu, neboť tam 

nacházíme Boha právě tak jako svou vlastní bídu. 
(Blaise Pascal) 

 Náboženství bez tajemství je nutně náboženstvím bez 

Boha. (Jeremy Taylor) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 23.2.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodin je milosrdný a milostivý.“ 

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. 8 (2014) 

23.2.2014  

7. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

27. února – připomínka sv. Gabriela od 

Bolestné Panny Marie, Possenti  
 

   Narodil se 1.3.1838 v Assisi. Rád vynikal a byl 

veselým kamarádem, milujícím společenský život. Zánět 

hrdla a smrt sestry podnítily jeho uvažování  

o duchovních věcech. Rozloučil se s dívkou, protože se 

rozhodl zaměřit své city výš, věnovat celou lásku Panně 

Marii, Matce, která trpěla i za své vzpurné děti, v nichž 

láska vyhasla spolu s vírou. Modlit se a trpět, to byl 

podle něj nejúčinnější lék na rány zasazené nevěrou. 

Svůj život nabídl za vyléčení lhostejných duší. 
 

Další památky: 

2. března – 8. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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. Za duchovní 

a tělesné uzdravení pro dceru Marcelu 
Út – 25.2.2014 - za † Markétu Královou 

St – 26.2.2014 – za † manžele Andršovi 

Pá – 28.2.2014 – za † Pavla Mešu a celý rod  

Ne - 16.2.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 
Dnešní sbírka je věnována na svatopetrský haléř 

 

Duchovní obnova pro děvčata  

– Nový Zákon  

 
   Na začátku února jsem měla možnost zúčastnit se 

duchovní obnovy v Jiřetíně pod Jedlovou v Kongregaci 

Dcer Božské Lásky. Této obnovy se nás zúčastnilo šest 

děvčat. Ráno jsme se modlily ranní chvály a v neděli jsme 

slavily Hromnice v místním kostele. Večer jsme koukaly 

na film o svaté Bakhitě, který se nám velice zalíbil. Také 

jsme kreativně znázornily uvedení Páně do chrámu, které 

nás vedlo k zamyšlení, jestli i my bychom v této době 

poznaly Božího Syna jako Simeon a Anna. Během celého 

pobytu nás programem provázel otec Miroslav Šimáček, se 

kterým jsme si povídaly o různých tématech (světlo, láska). 

Témata byla velice inspirativní, poučná a obsáhlá.  

A jelikož nám otec dával otázky k zamyšlení i já vám teď 

některé položím: Jaké jsou druhy lásky? Jak můžeme lásku 

ukazovat?   
                                                              Lucie Boháčková 

 

Prvenství 
 

   Člověku dělá dobře, když je první, uznávaný, milovaný. 

Šťastným se stává, když z lásky k druhým dokáže být  

i posledním. 
 

   To vyžaduje určitý stupeň hrdinství všedního dne. Komu 

dáme nebo komu máme dát v životě přednost, to všechno 

je odvislé od žebříčku hodnot. 
 

   Člověk náboženský dává přednost Nejvyššímu, protože 

ho uznává za nedílnou součást své životní cesty. Člověk 

nenáboženský upřednostňuje to, co považuje za nedílnou 

součást své životní cesty. 

Člověk sobecký dává přednost sám sobě bez ohledu na 

ostatní lidi. 
 

   „Někdo“ nebo „Něco“ musí být První a nemůže nebýt. 

To první je buď „něco“- hmota, nebo „Někdo“- osoba. To 

je pravda, kterou nemohu popřít, vyvrátit ani dokázat. 

Nepřijmu-li existenci Prvního, Věčného, Živého, 

Neznámého a Tajemného, musím věřit ve věčnou hmotu, 

která nic nepřikazuje ani neslibuje. Člověk, který 

upřednostňuje něco dočasného, se stává modlářem. 
 

   „Modla“ je to, co člověk zbožňuje nebo zbožšťuje. 

Každý člověk v životě na něco nebo na někoho sází 

s nadějí, že svůj život neprohraje nebo neprohloupí. Pokud 

sází na prožitky, peníze nebo pocty, stává se moderním 

modlářem. 
 

   Každý člověk žije někdy ve víře nebo v pověře nebo 

v nevěře. 
 

   Kdo najde pravou „jedničku“, ať ji postaví do řady na 

první místo. 

 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

14. pokračování 

   15. „Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho  

a zaradoval se“ (Jan 8,56).... Všechny linie Starého zákona 

se sbíhají v Kristu. On se stává definitivním přitakáním na 

všechna zaslíbení, základem našeho konečného „Amen“ 
vůči Bohu (srov. 2Kor 1,20)..... Ježíšův život se nyní jeví 

jako místo definitivního Božího zásahu, svrchovaný projev 
Jeho lásky k nám. Bůh se k nám v Ježíši obrací slovem, 

které není jedním z mnoha, nýbrž věčným Slovem (srov. Žid 

1,1-2). Neexistuje větší záruka, kterou by Bůh mohl dát, 
aby nás ujistil o své lásce 

   Ježíšova jedinečnost je jádrem našeho křesťanského 

sebevědomí o jedinečnosti křesťanské víry a životní cesty. 

Nejde o to, že my křesťané jsme nejlepší, ale jde  

o skutečnost, že naše víra stojí na přijetí jedinečného  

a definitivního Božího slova, kterým je Ježíš. On je 

zárukou, pravdivosti našeho chápání Boha. Nikdo jiný  

a nikdo menší. 

 Ačkoliv to vypadá jako zbytečná otázka, ptejme se 

přece: Jak stojí má víra na Ježíšově osobě  

a Ježíšově slově? 

 Nehledám ještě nějakou jinou spolehlivější jistotu, 

než kterou je Ježíš? Třeba v soukromých 

zjeveních, duchovních vůdcích  nebo v sobě 

samém? 

   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) 

 

79. Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? 
   Ano. Ježíš „lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí 

přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval“. 

   K Ježíšovu úplnému lidství patří i to, že Ježíš měl duši  

a že se duševně rozvíjel. V jeho duši přebývala jeho lidská 

identita a jeho zvláštní sebeuvědomění. Ježíš věděl o své 

jednotě s nebeským Otcem v Duchu svatém, jímž se dal 

vést ve všech životních situacích. 
 


