
Z dnešního evangelia: 

   V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, 

jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl 

jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, 

byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; 

když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. 

Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe  

a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní 

obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však 

neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak 

toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici 

zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic 

nenašel. Proto řekl vinaři: ‘Hle, už tři léta přicházím 

hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. 

Poraz ho! Proč má zabírat půdu?’ On mu však odpověděl: 

‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, 

snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak 

porazit.’“  (Lk 13, 1-9) 

* * *  

   Ježíš neuznává mínění, že neštěstí je trestem za 

hříchy. Takové zjednodušení by mohlo sugerovat, že 

jestli někoho minulo neštěstí, znamená to, že je bez 

hříchu. Uchování člověka od nějaké tragedie je 

důkazem Božího milosrdenství, které dává další šanci 

na polepšení života. 

   V podobenství o fíkovníku Pán Ježíš však připomíná, 

že život každého člověka má nést ovoce - dobrotu. 

Hrozba poražení stromu neznamená, že Bohu došla 

trpělivost, ale že lidský život je omezený časem. 

Zmínka o péči o fíkovník poukazuje na to, že Bůh 

dává každému dostatečné podmínky a rozličné šance, 

aby nechal zlo, vstoupil na cestu obrácení a připojil se 

k budování dobra. Dialog vinaře s majitelem fíkovníku 

zdůrazňuje pečlivost Ježíše o každého člověka.  

I v situaci odporu ze strany lidi a nechuti k obrácení 

Ježíš neobviňuje před Bohem ty, kteří nekonají dobro, 

ale tím více se za ně přimlouvá. Měl by se tedy každý 

okamžik života brát jako zvláštní akt Božího 

milosrdenství a jako šance k znásobnění dobra. 
                                 (Pramen: komentář k textu evangelia) 

Modlitba 
 

   Veliký je náš Pán, veliká je jeho moc a bez konce jeho 

moudrost. Chvalte jej nebesa, chval jej slunce, měsíc  

i hvězdy řečí, která je vám dána, abyste Stvořitele 

chválili. Chvalte jej nebeské chóry, chvalte jej vy, kteří 

slyšíte tyto harmonie. Také ty, má duše, zpívej, zpívej 

Pánu, pokud je ti to dopřáno. Od něho, skrze něho a pro 

něho jsou všechny věci. 

 

   Za to, co ještě neznáme, ale i za to, co jsme již poznali, 

jemu buď chvála, čest a sláva od věků na věky. Děkuji 

Ti, Stvořiteli a Pane, že jsi mi daroval radost ze svého 

stvoření, jsem nadšen nad dílem Tvých rukou. 

Oznamoval jsem slávu Tvých skutků lidem natolik, 

nakolik můj duch mohl pochopit Tvou nekonečnost. Ve 

své milosti mi odpusť, když jsem řekl něco, co Tě 

nebylo hodno, nebo jsem hledal svou vlastní slávu. 

                                                                  (Johannes Kepler) 
 

 
 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Žádný omyl není tak velký, aby si nenašel svého 

posluchače. (Luther) 

 Hloupé myšlenky má každý, moudrý je však zamlčí. 

(Busch) 

 Nejlepším způsobem sebepoznání je pokus pochopit 

ostatní. (Gide) 

 Poslední cesta mluví o řádu přírody. Při pohledu na 

přírodu, na přírodní procesy a fyzikální zákonitosti 

nám zdravý rozum napovídá, že příroda je 

uspořádána moudrým tvůrcem, Bohem. (Sv. Tomáš 

Akvinský) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. na faře 

 

Odpověď k žalmu – neděle 3.3.2013 

 

 
 

 

 

 

 

„Hospodin je milosrdný a milostivý.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, 17.30 v kapli na faře 

  Čt v 7.30 v kapli na faře 

Pá - 17.30 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 8.00, Čt 8.00 

Lovosice - Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

Velemín – So 9.3.2013 zrušena 

VÁCLAVČ.9(2013) 

3.3.2013  

3. neděle postní 



 

Některé památky v týdnu 
 

25. února – připomínka sv. Kazimíra 
 

   Pocházel z Jagellonského královského rodu v Polsku. 

Více než vznešený rod ho těšilo, že je dítětem Božím.  

V roce 1471 byl uherskou šlechtou zvolen za krále, ale 

na uherský trůn nenastoupil, protože odmítl krvavý boj, 

bez něhož to nebylo možné. Dával přednost životu  

v ústraní. Vyznačoval se mravní čistotou, eucharistickou 

i mariánskou úctou a velkou dobročinností. 

Zemřel ve Vilně v Litvě. Roku 1521 byl prohlášen za 

svatého. 
 

Další památky: 

7. března – nezávazná pam. sv. Perpetuy a Felicity, 

mučednic 

8. března – nezávazná pam. sv. Jana z Boha 

9. března – nezávazná pam. sv. Františky Římské, 

řeholnice 

10. března – 4. neděle postní  

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 3.3.2013 – v 9.00 hod. Na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou za Boží požehnání a zdraví pro rodinu. 

                          v 10.30 – Za farníky 

Čt 7.3.2013 – Za † rodiče Kartákovy a sestru Jiřku 

Ne 10.3.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče  

 

Smíření s bližním 
 

   Jen člověk smířený sám se sebou se dokáže smířit i se 

svým okolím. Kdo je rozpolcený sám v sobě, ten bude 

rozpolcovat i lidi kolem sebe. Smíření s ostatními je 

možné jen tehdy, jsme-li ochotni jim odpustit to, co nám 

provedli. Mnozí křesťané by rádi odpustili druhému, ale 

nedaří se jim to. Nejsou prostě schopni odpustit na povel 

vůle. Musí brát ohled na svou „konstrukci“, musí popřát 

sluchu svého těla, které jim říká, že je na odpuštění příliš 

brzy. 

   Je třeba udělat kroky ke smíření, žádný nelze vynechat, 

jinak uvízne odpuštění ve vůli, nedosáhne však srdce. 

První krok odpuštění spočívá v tom, že ještě připustíme 

bolest, kterou nám ten druhý způsobil. Musíme ji znovu 

protrpět, abychom se s ní mohli rozloučit. Mnohdy se 

celá bolest dostaví teprve tehdy, když se přesně 

rozpomeneme, jak to přesně bylo. Pak je nám teprve 

jasné, jak nás to velice zasáhlo. Druhý krok spočívá 

v tom, že připustíme celou zlost, která se nás zmocní 

proti tomu, kdo nás poranil. Odpuštění je na konci této 

zlosti – a ne na jejím začátku. Dokud v nás ten, kdo nás 

zranil, stále ještě vězí, nemůže se v nás rána zahojit. 

Dokud v ráně trčí nůž, nikdy se neuzavře. Zlost je tou 

silou, která má odstranit zraňující nůž z našeho srdce. 

Nejprve potřebujeme získat zdravý odstup od původce 

svého zranění, než se s ním setkáme. Teprve potom jsme 

schopni se mu podívat do očí. Pokud je ještě v nás, 

nejsme s to ho správně poznat. Cítíme jeho poranění, 

nevidíme však tvář toho, kdo nás poranil. Když ho 

uvidíme na zdravou vzdálenost, pak snad poznáme, že  

i on sám je poraněným dítětem, které kolem sebe kopalo, 

protože samo bylo tolikrát nakopnuto. Třetí krok 

odpuštění spočívá v tom, že z odstupu, k němuž nám 

pomohla naše zlost, nyní objektivněji posoudíme, co nás 

tak hluboce zasáhlo. Pak uvidíme, v čem naše poranění 

vlastně spočívalo, a poznáme, nakolik ten druhý zasáhl 

prostor v nás, v němž jsme už nějak byli poraněni, a proto 

tak citlivě reagujeme na každé slovo. Zasáhne-li nás 

poranění v tomto citlivém místě, stará rána se opět otevře. 

Připustíme-li svou zlost, pak lépe rozpoznáme, zda nás 

ten druhý chtěl vědomě zranit nebo zda jsme byli proto 

tak uraženi, že se slovo dotklo nějakého citlivého, 

bolavého místa v nás a pomohlo otevřít starou ránu. 

   Čtvrtým krokem je osvobození z moci druhého 

člověka. Pokud mu neodpustíme, ponecháváme mu nad 

námi moc, protože jsme s ním stále ještě svázáni. Možná 

jsme poranění vytěsnili, ale jakmile si na dotyčného 

vzpomeneme, vzedmou se v nás pocity zoufalství  

a nenávisti, které nám určitě nedělají dobře. Po určitou 

dobu nám může být sice prospěšná, protože nám dodá 

sílu, abychom od toho druhého získali odstup. Budeme-li 

se však své nenávisti pevně držet, rozloží nás. Ten druhý 

má nad námi stále ještě moc. Mnozí se nikdy neuzdraví, 

protože ještě neodpustili tomu, kdo jim ublížil. Mnozí 

nemohou umřít, protože nejsou schopni prominout těm, 

kdo je zranili. Osvobodíme-li se odpuštěním od moci 

druhého člověka a od jeho jedovatého vlivu, prospěje 

nám to samým; pak nebude odpuštění čímsi nad naše 

síly, nýbrž naším osvobozením a uzdravením.  

                                        (Anselm Grun: Škola odpuštění)  

 
Volba papeže 

   Blíží se konklave. Pamatujme v našich modlitbách na 

kardinály, kteří budou volit nového nástupce sv. Petra.  

 

   Charita chystá pro věřící akci Postní almužna. 

Postní pokladničky jsou na stole u vstupních dveří 

kostela. Více na  www.postnialmuzna.cz 

Poděkování 
 

   Děkujeme mnohokrát za vysavač věnovaný do našeho 

kostela v Sulejovicích. Jsme velice vděčni. Pán Bůh 

zaplať.                Paní kostelnice a váš farář P. Roman Depa 

 

 

   V sobotu 9.3.2013 od 14.00 hod. se bude konat na faře 

v Litoměřicích v Mostecké ul. duchovní obnova, 

kterou povede otec Adrian. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

29. Jak zní velké, tzv. nicejsko-cařihradské vyznání 

víry? 

   Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele 

nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím 

v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna 

Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh 

z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, 

zrozený nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho 

všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu 

sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie 

Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnů 

Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal 

z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici 

Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho 

království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána 

a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem  

i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy 

proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou 

církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. 

Amen. 
 


