
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do 

Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela  

v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za 

ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je 

obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli 

k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se 

shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných  

s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. 

Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, 

kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si 

na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy 

se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ 

Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, 

abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“  

A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách  

a vyháněl zlé duchy.   (Mk 1,29-39) 

 

K ZAMYŠLENÍ 

   Písmo často spojuje dvě roviny našich životních příběhů. 

Běžné události, které jsou někdy bolestné nebo těžké,  
s Božím nadčasovým poselstvím. I dnes Ježíš vstupuje do 

obyčejných událostí lidí, které ale proměňuje v prorocká 

gesta. Platí to ale i naopak: jeho prorocké jednání směřuje 

do velmi konkrétních událostí lidí. Je tak více než jasné, že 

Bůh nejen „zachraňuje lidstvo“, ale jde mu o každého 

konkrétního člověka. Bolest není posledním a jediným 

důvodem příchodu Ježíše. Jde o zvěstování Boží záchrany 

se všemi praktickými důsledky. Bůh proměňuje bolest tak, 

aby se stala nástrojem, který v konečném důsledku slouží  

k záchraně člověka. (vira.cz) 

 

MODLITBA 
 

Na měsíc se nedostanu, nejsem kosmonaut. 

Ale budu hledat tvé království. Budu je vytvářet, 

činit Zemi obyvatelnou pro všechny lidi,  

i pro ty, kteří jsou nějak postiženi, pro ty především. 

Tvé království je pravda a láska. 

Budu hledat všechny lidi, kteří mě potřebují,  

mě a mou lásku. 

Přijď tvé království. 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Šťastný je ten, kdo se naučil nenechat slunce zapadat 
nad svým hněvem. 

 Dětem a jim podobným patří tajemství Božího 

království – a zřejmě i klíče od Božího srdce. 

 Život a všechno v něm poctivé a vzácné, stojí za trochu 

námahy. 
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11. února – středa: Světový den nemocných 
 

Aktivity v týdnu: 

 
 

 

Odpověď k žalmu – neděle 8.2.2015 
 

 
 

„Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, 

jimž puká srdce.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice   Út – v 16.30 hod., ale 10.2. v 7.30 

St – v 16.30 hod.  

Čt – v 7.30 hod. 

Pá – v 16.30 hod. 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. - 14.2. zrušena 
 

 
 

 

VÁCLAV Č. 6. (2015) 

8.2.2015 

5. neděle v mezidobí 
 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

Některé památky v týdnu 
 

11. února – St. nez. pam Panny Marie 

Lurdské 
  

   Panna Maria se zjevila v Massabielle mladé 

Bernardetě Soubirous celkem osmnáctkrát. Cílem bylo 

předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16.4.) poselství, 

aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy 

výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra  

a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili 

liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. Panna 

Maria prosí z Lurd i z pozdějších míst zjevení  

o "Pokání!"- o obrácení. Nedotčená hříchem a plná lásky 

k hříšníkům si od nás přeje boj proti hříchu jako 

největšímu zlu. Zde můžeme vyčíst, že dokonalá láska  

k bližnímu sebou nese i zásadní postoj proti hříchu.  

V liberálním postoji ke hříchu není ani pravé lásky  

k bližnímu, jen bláznovství. Proto je nutné činit pokání, 

které je cestou k přijetí vykoupení. 
 

   To, co mnohé nejvíce přitahuje do Lurd, je léčivý 

pramen a zázračná uzdravení. Často se přehlíží, že 

nejzázračnějšími uzdraveními jsou uzdravení duše. 

Zázračný pramen je požehnaný prostředek. Mnozí 

poznávají, že důležitější je uzdravení duše než uzdravení 

těla. Obojím způsobem vede P.Maria Lurdská ke Kristu, 

kterému vždy nechává přední místo. I k uzdravování tam 

dochází častěji při požehnání Nejsvětější svátostí. 
 

   Vraťme se nyní k vlastnímu zjevení. Lurdský pramen 

vytryskl až poté, co Bernardeta na pokyn Panny Marie  

v označeném místě vyhrabala holýma rukama hlínu, aby 

se napila a umyla. Všimněme si skrytého požadavku 

víry. Bernardeta věděla, že tam studánka nebyla a přece 

dělala, co jí bylo řečeno, včetně umytí spíše blátem než 

vodou. Zde bylo 25.2. naznačeno, že se má vody s vírou 

užívat k pití a k omývání. 
 

   O měsíc později, 25.3.1858 se Paní z Massabielle 

představila, jak bylo již opakovaně požadováno. Řekla: 

"Què soy l´immaculada Councepciou." - Jsem 

Neposkvrněné Početí. Tento její titul byl církví přijat  

o necelé čtyři roky dříve prohlášením článku víry  

o Neposkvrněném početí P.M. a zakotven v názvu 

slavnosti 8.12. V Lurdech vidíme potvrzení tohoto 

dogmatu, které zároveň sloužilo Bernardetě, neznalé ani 

významu slova početí, k potvrzení její hodnověrnosti. 

 

 
 

   Poslední zjevení se uskutečnilo 16.7. jako vždy  

s růžencem v ruce. Pro nás by to mělo být připomínkou, 

že skrze modlitbu růžence můžeme obdržet mnoho 

milostí a Božího požehnání, nejen pro sebe, ale i pro 

druhé. 

   Slavit památku Panny Marie Lurdské povolil papež 

Lev XIII. v roce 1891 a její oslavu na celou církev 
rozšířil v r. 1907 Pius X. 
 

Další památky: 

10. února – pam. sv. Scholastiky, panny,  

15. února – 6. neděle v mezidobí  
18. února – Popeleční středa 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) Mší sv.: 
Ne – 8.2.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

v Sulejovicích -  v 10.30 hod. za farníky 

St – 11.2.2015 – za nemocné 

Čt – 12.2.2015 – za † rodiče Kudrmanovy, sourozence  

                         a vnučku 

Pá – 13.2.2015 – na dobrý úmysl 

Ne – 15.2.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Ludmilu 

Kocovou 

 

Být stále prostupnější pro záři vlastní 

duše 
(Anselm Grün) 

 

   Jaký je cíl našeho pokračování na vlastní životní cestě? 

Cílem našeho růstu a zrání je stále více dospívat k původní 

a nezkreslené představě, k obrazu, jaký si Bůh učinil  

o každém z nás. Když hovořím o tomto původním obrazu, 

máme tím na mysli toto: proměňovat se a stále více 

objevovat sám sebe, žít tak, aby to podstatné, původní 

mohlo pronikat tím nepodstatným, nepůvodním, aby to 

pravé mohlo dospět k vnitřní živosti a pravosti. Tento 

obraz bývá zatemněn tím, co od nás očekávají rodiče nebo 

učitelé a vychovatelé, nebo i představami o vlastní 

ctižádosti, našich velikášských fantaziích, nebo naopak  

o vlastní nízké hodnotě. Těchto zvnějšku přicházejících 

představ, jež nám překrývají to pravé, bychom se měli na 

své životní cestě stále více zbavovat, aby v nás jasně 

vyvstal původní obraz. 

   Je úplně normální, že se tento původní obraz v průběhu 

života mísí s obrazy jinými. Naším úkolem je však bedlivě 

pozorovat, co je pro nás opravdu vhodné; kdy jen plníme 

očekávání jiných a kdy jsme v souladu s tím, co od nás 

Bůh vlastně chce. Naše pravá podstata by se nám měla 

v průběhu života stále jasněji vyjevovat. Když zmizí vnější 

role a masky, může zasvitnout původní jas naší duše. Čím 

víc stárneme, tím prostupnější bychom měli být pro tuto 
pravou zář své duše. 

 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid vánoční výzdoby.  
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

132. Proč je církev svatá? 

   Církev není svatá proto, že by byli svatí všichni její 

členové, ale proto, že svatý je Bůh, který v ní působí. 

Všichni členové církve jsou posvěceni křtem. 

   Pokud dovolíme trojjedinému Bohu, aby se nás dotkl, 

rosteme v lásce, jsme posvěcováni a spaseni. Svatí jsou ti, 

kdo milují – ne snad proto, že by to nějak obzvlášť  dobře 

uměli, ale proto, že se jich dotkl Bůh. Lásku, kterou od 

Boha přijali, pak vlastním originálním způsobem předávají 

dalším lidem. Když pak dojdou k Bohu, nadále posvěcují 

církev, protože „své nebe prožívají tak“, že nám jsou 

oporou na cestě ke svatosti. 
 


