
Z dnešního evangelia: 

   Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje  

a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo 

se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel 

podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra 

Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: 

„Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali 

sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl 

Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi 

spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce 

Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. (Mk 1,14-20) 

 

 

 

 

K zamyšlení 

   Co znamená Ježíšem hlásané: „Přiblížilo se nebeské 

království“? Nejde o formu vlády či politického uskupení. 

Jde o evangelium – radostnou zvěst. Označuje se tím Boží 

vláda, která nesahá po majetku či moci, ale zasahuje do 

vnitřního světa člověka. Bůh vstupuje do světa a je velice 

blízko člověku. Téměř stačí sáhnout a dotknout se ho.  

K tomu je třeba naše odvrácení od zlých skutků a víra! 

Tedy přijmout Pána do svého vlastního srdce, dovolit mu 

uzdravovat, stavět a proměňovat. A to se právě začíná dít! 
                                                                    (vira.cz) 

Modlitba 
 

Za jednotu křesťanů 
 

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby 

všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci  

a tvůj otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně 

pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, 

abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou 

lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej 

nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby 

nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále 

stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou 

jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je 

chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, 

našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé 

pravdě. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Většina lidí ani netuší, co všechno by Bůh s nimi mohl 

vykonat, kdyby se mu otevřeli a dovolili mu jednat. 
(sv. Ignác z Loyoly) 

 Každý člověk má právo následovat své svědomí při 

volbě svého náboženství a v životě podle něj. 

 Respektování svobody vyznání výslovně netvrdí, že 

jsou si všechna náboženství rovná anebo že jsou stejně 

pravdivá. 

 Jsem povolán, abych dělal něco a byl něčím, k čemu 

není povolán nikdo jiný; mám pevné místo v Božím 

plánu a na Boží zemi, které nepřísluší nikomu jinému. 
(John Henry Newman) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

           Zahradní 32/2,  

               410 02 Lovosice 

               Webové stránky: 
           farnostlovosice.hu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 
 

 

Odpověď k žalmu – neděle 25.1.2015 
 

 
 
 

„Ukaž mi své cesty, Hospodine!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice   Út – v 16.30 h.  

                   St – v 16.30 h.  

Čt – v 7.30 hod.  

              Pá – v 16.30 v kostele 

  Ne – v 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne – v 10.30 hod. 

Milešov  Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín            So – v 10.00 hod.   
 

 
 

 

VÁCLAV Č. 4. (2015) 

25.1.2015 

3. neděle v mezidobí 
 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

Některé památky v týdnu 
 

28. ledna – St. pam. sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a učitele církve 
  

   Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte 

Landolfa. Byl vychováván v montekasinském klášteře  

a později dán na vysokou školu do Neapole. Vstoupil do 

dominikánského kláštera, a proto byl od rodných bratrů 

vězněn, aby nečinil vznešenému rodu hanbu a aby se 

vzdal úmyslu žít řeholním životem. Po 18 měsících se 

mu podařilo uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil 

řeholní sliby. Vzdělával se dále v Kolíně nad Rýnem.  

V Paříži se stal profesorem a doktorem bohosloví. Jako 

učitel a spisovatel dosáhl světové pověsti. Největším  

a nejznámějším jeho dílem je "Summa teologie." 

Odpovědi na všechny otázky hledal v modlitbě, která 

naplňovala jeho život. Přes svou vznešenost zůstal vždy 
poslušným a pokorným řeholníkem, který nechtěl nic 

pro sebe. Zemřel 1.5. roku 1274 
 

Další památky: 

26. ledna – Po. pam. sv. Timoteje a Tita, biskupů 

27. ledna – Út. nez. pam. sv. Anděly Mericiové, panny  

31. ledna – Pá. pam. sv. Jana Bosca, kněze  

1. února – 4. neděle v mezidobí  
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 25.1.2014 – v 9.00 hod. v poděkování za dar víry 

                             v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

St – 28.1.2015 – na dobrý úmysl  

Čt – 29.1.2015 – na dobrý úmysl  

Ne – 1.2.2015 – v 9.00 hod. 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Víme, co je svoboda? 
 

   Není málo lidí – i filosofů, kteří pokládají svobodnou 

vůli za iluzi. Podezřívám je, že sami se v praxi o nějakou 

svobodu nesnaží, že se jim velmi dobře žije jako 

automatům nebo robotům a nechají se vést chvilkovými 

pocity, náladami a veřejným míněním. Ivan M. Havel má 

pro svobodu hezký osobní argument: „Myslím, že čisté  

a poctivé váhání skýtá vůbec nejintenzivnější prožitek 

svobody.“ Kdo by však v dnešním uspěchaném světě měl 

čas na nějaké „váhání“? Zdá se, že takové váhání je dost 

blízko nějakému zastavení, ztišení, meditaci, a to už může 

být kontakt s vyšší sférou, která může být zdrojem 

inspirace. Tady se pak člověk může snadno dostat do 

kontaktu s Tím, který je svoboda sama a má dokonce 

eminentní zájem se nám sdělit a nabídnout nám své 

bohatství. Jenže to zase vyžaduje maličkost: tu lidskou 

svobodu, která o to požádá. Pořád je tady ta svoboda! 

„Lidská, proto podmíněná a vázaná svoboda podléhá etické 

závaznosti.“ 

   „Ta je podmínkou možnosti lidského a mezilidského 

života. Jako podmínka svobody se jeví nutnost, která 

svobodu neruší, ale předpokládá, podněcuje ke správnému 

používání. Nutností svobody je mravnost: požadavek toho, 

co mám dělat. Tento bezpodmínečný požadavek má svůj 

základ v transcendenci.“ (Emerich Coreth) 
 

 
 

 
 

 

Symbolika  

Národního eucharistického kongresu 
 

Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná 

   Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok 

Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. Naplňuje se 

v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem – ženichem 

a církví – nevěstou. 

   Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují 

smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také symbolem oběti – 

nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat 

ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad 

chléb a víno.  

   Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které 

dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva představuje 

barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená 

připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod 

křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. 

Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie – střed našeho 

života. 

 Duchovní správa Vám děkuje za 

vaše modlitby, přízeň, finanční dary a za úklid našeho 

kostela.  
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

130. Jsou také nekatoličtí křesťané našimi sestrami  

a bratry? 

   Všichni pokřtění patří do církve Ježíše Krista. Proto se 

také pokřtění, kteří neprožívají plné společenství 

s katolickou církví, plným právem nazývají křesťany a jsou 

našimi sestrami a bratry. 

   K odštěpením od jediné Kristovy církve docházelo kvůli 

pokroucení Ježíšova učení, lidským chybám a kvůli 

nedostatku ochoty k usmíření na obou stranách. Dnešní 

křesťané nenesou žádnou vinu na historických církevních 

rozkolech. Duch svatý působí ke spáse lidí i v církvích  

a církevních společenstvích oddělených od katolické 

církve. Všechny dary, které v nich nalezneme, jako je např. 

Písmo svaté, svátosti, víra, naděje, láska a další charismata, 

mají svůj původ v Kristu. Tam, kde žije Kristův Duch, 

projevuje se i vnitřní dynamika směrem k „opětovnému 

sjednocení“, protože to, co k sobě patří, má tendenci se 

sbližovat a srůstat. 

http://www.nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
http://www.nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu

