
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit 

dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého 

milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. 

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: 

Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své 

tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo 

a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani 

nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je 

živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si 

může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou 

chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? 

Pozorujte polní lilie, jak rostou: Nelopotí se, nepředou – a 

říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak 

oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká 

polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše 

vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co 

budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se 

oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský 

Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy 

hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno 

vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, 

vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má 

dost svého trápení.“     (Mt 6, 24-34)  

 

 

   Ocitáme se uprostřed Horského kázání – základního 

shrnutí Ježíšova pohledu na praxi víry. Po 

blahoslavenstvích a komentáři k některým přikázáním 

desatera Ježíš připojil poznámky ke třem prvkům askeze: 

prokazování dobrodiní, modlitbě, kterou rozvedl v Otčenáš 

a postu. Na to navazuje otázkou zabezpečení se. 

   Spolehnout se na Boha bývá nesnadný úkol. Máme se 

lehkovážně přestat starat o budoucnost? Ježíš používá často 

nadsázky. Dnešní evangelium nemíří k drobnostem a 
detailům každodenních starostí. Ale jde o princip. Naše 

starosti nás často hluboce zneklidňují. Asi nikdy nebudeme 

mít všechno, abychom si byli jisti zabezpečením. Takový 

neklid však může člověka zcela zničit. Ale jak to udělat, 

abychom zůstali pokojnými? Základním receptem je 

důvěra v Boha. A to lze jen tehdy, když uvěříme, že Bůh je 

dobrý a že není lhostejný k lidské nouzi. A v této víře a 

důvěře se vraťme k našim starostem. Dostávají zcela jiný 

rozměr. Vždyť jsou nahlíženy z Boží perspektivy.  
                                       (Komentář k evangeliu: vira.cz) 

Modlitba 

Pane, učiň,  

ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat,  

být chápán, jako spíše chápat,  

být milován, jako spíše milovat. 

Neboť tak jest:  

kdo se dává, ten přijímá,  

kdo na sebe zapomíná, tan je nalézán,  

kdo odpouští, tomu se odpouští,  

kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. 
                                                     (Sv. František z Assisi) 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 Velikost člověka je v jeho odpovědnosti. Krása 

člověka je v jeho opravdovosti. Síla člověka je v jeho 

obětavosti. Odpovědnost je neodlučitelně spojena se 

svobodou. (V. E. Frankl) 

 Kdo poznává, stane se vědcem! Kdo rozdává, stane se 

světcem! 

 Hledíme-li očima víry na Toho, kdo pro nás zůstal 

opuštěn na kříži, nemůžeme nezahlédnout pravdu.  

(B. Forte) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost - děkanství U Všech svatých  

v Litoměřicích a farnost Lovosice vás zvou na poutní 

zájezd do Polska ve dnech 1.- 4. května 2014.  
 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. na faže 

 

Odpověď k žalmu – neděle 2.3.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jen v Bohu odpočívej, má duše.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 17.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 17.30 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:  

Lovosice - Popeleční Středa v 17.30 h. v kostele 

Lovosice - Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

 

VÁCLAV Č. 9 (2014) 

2.3.2014  

8. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

Křížová cesta – každý pátek  

postní doby 

   V pátek začneme celebrovat pobožnost křížové cesty. 

Během 14ti zastavení budeme rozjímat o duchovním  

a fyzickém utrpení Ježíše. „Nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo položí život za své přátele.“ (J 15,13) On, Bůh – 

Člověk vzal na sebe náše hříchy 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. Drazí farníci, 

najděte, prosím, aspoň jednou v postní době čas pro tuto 

páteční pobožnost – pro Ježíše, Spasitele světa. 
Váš farář P. Roman Depa 

Posty 
 

   Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného 

postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle. 

Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle 

od 18 do 60 let. Každý pátek, pokud na něj 

nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava, 

je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo 

jiný kající skutek nebo modlitba. Před každým 

přijímáním svátosti oltářní je eucharistický půst 1 

hodinu. 
 

Další památky: 

4. března – nezávazná pam. sv. Kazimíra 

9. března – 1. neděle postní  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 2.3.2014 – v 9.00 hod. za Boží požehnání a zdraví pro 

celou rodinu a zvláště pro Kateřinu a Radima 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky  

Út – 4.3.2014 – za † Rostislava Letoše a celý rod 

St – 5.3.2014 – za obrácení  

Čt – 6.3.2014 – na poděkování za dar 70-ti let Evy 

Kabátové 

Pá – 7.3.2014 – za † manželé Boženku a Edu Hrbkovi  

Ne - 9.3.2014 – v 9.00 hod. 

                 v Sulejovicích v 10.30 hod. za nemocného Vítka 

 

Odplata 
 

   Do domu zbožného muže se vloupal zloděj. Procházel 

jednotlivými pokoji, ale stále nemohl natrefit na nic, co by 

se vyplatilo ukrást. Náhle ho překvapil pán domu a řekl 

mu: „Velice se stydím, že jsi přišel do mého domu a já 

jsem tě neuvítal podle pravidel pohostinnosti. Tu máš, 

občerstvi se a omyj se trochou vody. Kdybys snad mohl 

zůstat a studovat se mnou svaté knihy, rád ti zítra ráno něco 

dám na památku, abys ode mne neodcházel s prázdnýma 

rukama.“ 

   Zloděje neobvyklá nabídka trochu zmátla, ale nakonec 

pozvání rád přijal. V časných ranních hodinách dostal 

domácí pán padesát zlaťáků, které mu kdosi už dlouho 

dlužil. „Zde ber!“ řekl zloději a podával mu peníze. „To je 

tvůj plat za modlitby předešlé noci.“ 

 

Co kdo vidí 
 

   Temnou nocí kráčel křivolakými městskými uličkami 

slepec. Na ramenou nesl džbán a v ruce držel rozsvícenou 

lampu. Opatrně postupoval dál a dál. Kolem šel slepcův 

známý. „Věděl jsem, že jsi slepý, ale vůbec jsem netušil, že 

jsi také hlupák. K čemu může být tobě dobrá lampa? Vždyť 

pro tebe není mezi dnem a nocí žádný rozdíl!“ Slepec se 

pousmál a odpověděl: „Nesvítím si pro sebe, ale pro 

nerozumné a krátkozraké lidi, jako jsi ty, aby do mne ve 

tmě nenarazili a nerozbili mi džbán!“ 

 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

15. pokračování 

16. Maximální důkaz věrohodnosti Kristovy lásky se 

nachází v jeho smrti pro člověka. Položit život za přátele je 
maximální důkaz lásky (srov. Jan 15,13) a Ježíš jej položil 

za všechny i za ty, kdo byli nepřáteli, aby proměňoval 

srdce. Proto evangelisté spatřují v okamžiku ukřižování 
vrcholný moment víry, protože v něm září výše a šíře 

božské lásky..... Nicméně, právě rozjímáním Ježíšovy smrti 
víra sílí, dostává se jí pronikavého světla a zjevuje se jako 

víra v nezlomnou lásku k nám, schopnou podstoupit smrt, 

aby nás spasila. V tuto lásku, která se nevyhnula smrti, aby 
prokázala nakolik mne miluje, je možné věřit. 

   Ježíšova smrt by pro nás neměla být především důvodem 

k smutku, pláči a lítosti nad ním, ale má být ujištěním o 

velké Boží lásce k nám „až k smrti“. Na rozdíl od 

romantických textů, které se „láskou až za hrob“ zaklínají 

zde nejde o romantiku. Je tu drsná smrt, za kterou stojí 

neuvěřitelná láska k lidem - hříšníkům. 

 Tváří v tvář Ježíšově lásce k nám, která se 

nezastavila ani před křížem, si můžeme 

uvědomovat, jak mnohem menší překážky jsou 

schopny „zatarasit“ v našich životech cestu naší 

lásky k bližním i k Bohu.  

 Pouhé konstatování Ježíšovy lásky by bylo 

nedostatečné. Je zde namístě obdiv, i když ani ten 

není s velikostí jeho lásky souměřitelný. 

   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) 

 

80. Proč je Maria Panna? 
   Bůh chtěl, aby Ježíš Kristus měl skutečnou lidskou 

matku. Jeho Otcem je však on sám, protože chtěl ustanovit 

počátek díla vykoupení, který by nebylo možno připisovat 

žádným pozemským silám, pouze jemu samému. 

   Mariino panenství není žádnou překonanou 

mytologickou představou, nýbrž má pro Ježíšův život 

zásadní význam. Narodil se ze ženy, avšak neměl 

pozemského otce. Ježíš Kristus je nový počátek daný světu 

shůry. V Lukášově evangeliu se Maria ptá anděla: „Jak se 

to stane? Vždyť muže napoznávám!“ (= nežiji se žádným 

mužem intimním životem). Na to jí anděl odpoví: „Duch 

svatý sestoupí na tebe a moc  Nejvyššího tě zastíní!“ 

Navzdory tomu, že církev od svých počátků snášela 

posměch kvůli své víře v Mariino panenství, vždycky 

vyznávala skutečné, nikoliv jen symbolické Mariino 

panenství. 
 


