
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci,  

aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří 

pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, 

a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel  

a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli  

to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn 

člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže 

pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; 

odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život 

rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, 

uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, 

ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. 

Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje 

duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď  

mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. 

Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil 

jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli  

to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil 

anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli 

mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, 

nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu  

ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy 

chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.   (Jan 12, 20-33) 

K  ZAMYŠLENÍ 

   Ježíšova hodina je velkým pojmem Janova evangelia – 

okamžik, kdy náš Pán je vydán do rukou lidí, věřících  

i nevěřících. Ale toto utrpení, ačkoli je z hlediska lidí 

ukázkou vítězství nad Ježíšem a důkazem nepravdivosti 

jeho slov, se ukáže jako cesta záchrany celého lidstva. 

Ježíš, jako nový Adam, zůstane poslušným  

až do posledního okamžiku. Tak zlomí Adamovu 

neposlušnost, tak zlomí moc vlády hříchu a smrti. Jeho 

utrpení je ukázkou míry Boží lásky k člověku. Bůh vede 

svého syna k této poslušnosti až do krajnosti, abychom my 

pochopili, co znamená věrnost Bohu, ale také věrnost Boha 

člověku. Víra je skutečnost, která proniká do všech oblastí 

osobního života, proměňuje ho a naplňuje zcela novým 

světlem.     
                                                                              (vira.cz) 

 

 

MODLITBA 
 

„Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, 

které změnit mohu, 

dej mi trpělivost, abych snášel věci, 

které změnit nemohu 

a dej mi moudrost, abych oboje od sebe odlišil.“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Usmíření je klíč k míru; přiznání je klíč k nebi. 
 

 Štěstí je odměna těch, kdo je nehledají. 
 

 Kdo hodně miluje, vykoná nejvíc, i kdyby jeho dílo 

v očích lidských neznamenalo nic. 
 

 Malé věci jsou skutečně malé, ale věrnost v malých 

věcech je něco velkého. (sv. Augustin) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  

410 02 Lovosice 
Webové stránky: 

www.farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 
 

Odpověď k žalmu – neděle 22.3.2015 
 

 
 

„Stvoř mi čisté srdce, Bože!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
LOVOSICE Út – v 16.30 hod. 

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.  

LUKAVEC  24.3.2015 – v 15.00 hod. 
 

25.3.2015 – Slavnost Zvěstování Páně  

Mše sv. bude v kostele 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA V PÁTEK OD 16.30 HOD.,  

PO NÍ MŠE SV. 
 
 

 

VÁCLAV č. 12. (2015) 

22.3.2015 

5. Neděle postní 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

23. března – nez pam. sv. Turibia 

z Mongroveja, biskupa 
  

   Narodil se 26.11.1538 v Mayorze v provincii León  

ve Španělsku. V Salamance vystudoval práva. Filipem 

II. byl ustanoven předsedou inkvizičního tribunálu  

v Granadě. Od svých 43 let byl 25 let arcibiskupem  

v peruánském hlavním městě Limě. Cítil s indiánskými 

domorodci, kteří úpěli pod nadvládou Španělů a měli 

sklon svou nenávist přenášet na křesťanství. Turibius  

se naučil i řeč svých Indiánů. Nechtěl reprezentovat 

království Filipa II., ale království Kristovy lásky  

a pokoje. Stal se jejich služebníkem a tak je získával 

Kristu. Vybudoval mnoho nových kostelů, klášterů, škol 

i nemocnic. V roce 1591 založil první kněžský seminář 

na kontinentě. Prosadil, aby výuka domorodých jazyků 

byla i v budoucnu u kněží a mnichů povinná. 

   Prostřednictvím třinácti diecézních synod usiloval  

o náboženské i mravní povznesení duchovenstva  

a věřících laiků. Svolal ještě dva provinční koncily. 
Uskutečnil tři další pastorační vizitace, třikrát navštívil 

všechny farnosti. Pomáhal, povzbuzoval, těšil, někdy  

i napomínal. Při poslední cestě po diecézi s vypětím sil 

dorazil do osady Saňa, kde uprostřed domorodých 

věřících zemřel ve věku 68 let. Jeho ostatky byly 

uloženy v Limě. 
 

DALŠÍ PAMÁTKY: 

25. března – Slavnost Zvěstování Páně (během Krédo, 

při slovech „Skrze Ducha Svatého...“ se pokleká) 

29. března – Květná (Pašijová) neděle  

 

 

INTENCE MŠI SV.: 
 

Ne – 22.3.2015 – v 9.00 hod. za † Jana Horáka 

                   v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Milana Svojše 

Út – 24.3.2015 – za † Stanislava Krále 

St – 25.3.2015 –  za † otce Bezděka 

Čt – 26.3.2015 – za Kláru a Vítka 

Pá – 27.3.2015 – na dobrý úmysl  

Ne – 29.3.2015 – v 9.00 hod. za farníky 

                      v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Hanu Starou 

 

Papež František 19. března 2015 jmenoval P. ThDr. 

Vlastimila Kročila, Ph.D., českobudějovickým diecézním 

biskupem. Spravovat tuto diecézi bude až po vysvěcení  

na biskupa. Modlíme se za Boží milosti pro biskupa elekta 

(zvoleného) Vlastimila. 

 
Květná (Pašijová) neděle  Jako obvykle půl hodiny 

přede mši sv. se modlíme svatý růženec.  

Po jeho skončení se shromaždíme na dlažbě před schody 

kostela. Tam se bude konat žehnání ratolestí  

a pak půjdeme v průvodu do kostela. 

 
Ohlášky před uzavřením církevního manželství 

 

   Pan Martin Goliaš a paní Valeria Suchá, pocházející 

ze Slovenska, bydlící v Malých Žernosekách  

se připravují na přijetí církevního sňatku.  
 

   Kdo by věděl o jakýchkoliv překážkách, je ve svědomí 

zavázán to nahlásit Římskokatolickému farnímu úřadu 

v Lovosicích. 

 
VI. Veronika podává Ježíši roušku 

 (Ladislav Kubíček) 
 

   O vdově, která dala do chrámové pokladnice haléř, říká 

Ježíš, že dala víc než ostatní. Veronika podala Ježíši jen 

jakýsi kapesník. Taková maličkost. A přece je dost 

pravděpodobné, že podle Ježíšových měřítek udělala tato 

slabá žena víc než statný muž – Šimon. Rozhodně  

to neudělala z donucení, ale spontánně, odvážně a z lásky. 

Všechno, co tento svět hodnotí jako zanedbatelnou  

a bezvýznamnou cenu,může mít v očích Božích 

nekonečnou cenu,  je-li to podloženo velkou nezištnou 

láskou. I náš život může být bohatý, a svět o tom nemusí 

ani vědět. Veronice se naskytla příležitost, kterou ji možná 

závidíme. Počítala s ní, když ráno vstávala z postele? 

Vymyslela si to, nebo to bylo vnuknutí Ducha svatého? 

Umíme my vnímat podněty Ducha svatého? Reagujeme  

na ně, anebo děláme, že neslyšíme? 

 
VII. Druhý pád Kristův 

 

   Z deseti zázračně uzdravených se jen jeden vrátil,  

aby Ježíši poděkoval. Nevděk, neláska. Tenkrát i dnes. Je-li 

ale život totéž co láska, pak každý nedostatek lásky musí 

narušovat i samotný život. A život v plnosti je právě  

to, co nám Ježíš přišel dát. Je nabíledni, že tímto bolavým 

pádem pod křížem Ježíš řeší a vyrovnává především 

nedostatek naší lásky. Jsme stvořeni pro lásku a přitom  

se necháváme světem tak zmanipulovat, že se stáváme 

stroji, žijeme jako roboti. Přesto nad námi Kristus neláme 

hůl, ale sám padá pod tíhou kříže do prachu země. Kolik 

opakovaných pádů bychom v dějinách lidstva mohli 

napočítat. Každý jednotlivec a každá generace prožívá  

své vlastní pády. Ale každý jednotlivec i každá generace 

má možnost znovu vstát, vrátí-li se ke Kristu. 
 

 
 

Velikonoční Triduum začíná už 2. dubna 
 

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres. 

„YOUCAT” 
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

139. V čem spočívá povolání laiků? 

   Laici jsou posláni, aby se ve společnosti zasazovali o růst 

Božího království mezi lidmi. 

   Laik není křesťanem druhé kategorie, protože má podíl 

na Kristově kněžském úřadě (všeobecné kněžství). Pečuje 

o to, aby lidé v jeho okolí (ve škole, při vzdělávání, 

v rodině a v povolání) poznávali evangelium a učili  

se milovat Krista. Svou vírou ovlivňuje společnost, 

ekonomiku a politiku. Podporuje život církve například 

tím, že přijímá službu ministranta nebo lektora, slouží jako 

vedoucí modlitební skupiny, pracuje v církevních 

sdruženích a radách (např. ve farní radě a ve správě 

církve). Právě mladí lidé by měli intenzivně zvažovat,  

na kterém místě je Bůh potřebuje.. 
 


