Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše.
Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci
ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali
celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu
a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv,
židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali
na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost
naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho
šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona
z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce
Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž.
Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota,
což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno
s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž
a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo
má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali.
Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ Zároveň
s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici,
druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti
němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš
zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň
sám sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou
posmívali
i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl,
sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní
sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili
ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct
hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne.
Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi,
lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože
můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch,
kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich
odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl
a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět,
zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas
a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli
odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti
němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento
člověk byl opravdu syn Boží!“ (Mk 15, 1-39)

K ZAMYŠLENÍ
Evangelista Marek věnuje pozornost nejen průběhu

událostí, ale i vyznání víry: setník pod křížem je první
člověk Markova evangelia, který z toho, co zažil, vyznává:
„Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ (vira.cz)

MODLITBA
Nejsem křesťanem proto, že mám křesťanské rodiče,
že mi předsudky brání, abych konal zlo,
které bych rád dělal,
že mám šanci, kterou miliardy lidí nemají:
žijí ve světadíle, kde slyším o Kristu,
že jsem zažil, co to znamená být milován,
a proto mohu snadněji věřit, že mě miluješ.
Dej, ať nejsem křesťanem z tradice a jen slovy
a planými řečmi,
ale láskou v činech a v pravdě.

Zpověd`
V našem kostele bude ve středu 1. dubna den zpovědi.
Tato svátost nás připravuje na plné a radostné slavení
velikonočních svátků. Přijede k nám ještě jeden kněz.
Budeme
zpovídat
od
16.30
hod.
v kostele.
V 17.30 hod. začne v kostele mše svatá, ale jeden kněz
bude nadále sloužit ve zpovědnici.
Katolická církev nenutí ke svátostem, máme
si ale uvědomovat, že každý, kdo o sobě říká,
že je katolík, touží po usmíření s Ježíšem. Proto nám
církev dává ve 2. církevním přikázání povzbuzení:
Vyzpovídat se ze svývh hříchů alespoň jednou za rok.
Prosím, s kněžské starosti o vás, přijd`te se usmířit
s Bohem.
vaš farář P. Roman Depa

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
 Je-li člověk nespokojen se svým stavem, může

jej změnit dvěma způsoby: buď změní podmínky
svého života, nebo změní svůj duševní postoj. První
není vždy možné, to druhé je možné vždy.

VÁCLAV
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Květná (Pašijová) neděle

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
Webové stránky:
www.farnostlovosice.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod.
St – v 17.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 17.30 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.

AKTIVITY V TÝDNU:
Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.
Na stolku u vchodu do kostela budou uloženy listiny,
na kterých se můžete přihlásit na soukromou adoraci
Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti po liturgií na památku
Večeře Páně, během Velkého pátku a Bílé soboty.
Naplánujte setkání se Spasitelem.

Odpověď k žalmu – neděle 29.3.2015

(R. W. Emerson)
 Malé bolesti přivádějí nás z rovnováhy, ale velké
navracejí samým sobě. (J. Paul)
 Slabé a poddajné má místo nahoře, protože dále roste

a vzkvétá. Oporou je mu vše silné a mohutné, pevně
zakotvené v zemi. (Lao-c´)

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

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

INTENCE MŠI SV.:

140. Proč církev není demokratickou organizací?
Princip demokracie zní: Veškerá moc vychází z lidu.
V církvi však všechna moc vychází z Krista. Proto
má církev hierarchickou strukturu. Avšak Kristus
jí zároveň propůjčil také kolegiální strukturu.
Hierarchický prvek v církvi se zakládá na tom,
že v ní jedná sám Kristus skrze zasvěcené nositele úřadu.
Ti proto mohou konat nebo udělovat sami ze sebe, tedy
na Ježíšově místě udělují svátosti a s jeho zplnomocněním
vyučují. Kolegiální prvek v církvi spočívá v tom,
že Kristus svěřil ucelenou víru společenství dvanácti
apoštolů, jejíž následovníci řídí církev za předsednictví
Petrova úřadu. Z hlediska kolegiálního rysu mají nezbytné
místo v církvi koncily. Avšak i v jiných církevních
grémiích, v synodách a radách, může rozmanitost
obdarování a univerzalita světové církve přinášet
své plody.

Ne – 29.3.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Hanu Starou
Út – 31.3.2015 – za † Jana Burek
St – 1.4.2015 – za † Rudu Effenbergera
Čt – 2.4.2015 – poděkování za ustanovení eucharistie
So – 4.4.2015 – poděkování za dar zdraví Jiříka Kudrmana
a jeho rodinu
Ne – 5.4.2015 – v 10.00 hod. za farníky
v Sulejovicích - zrušena

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
Název "Bílá sobota" se údajně odvozuje od bílých
křestních rouch křtěnců, kteří je obdrželi o Velikonoční
vigilii.
Adorační návštěva u "Božího hrobu" by měla být
samozřejmostí v našem programu Bílé soboty.
Ježíšova smrt byla skutečnou smrtí a jeho tělo sňaté
z kříže bylo ještě v pátek pohřbeno. Kvůli předpovědi
vzkříšení byla k jeho zapečetěnému hrobu postavena
stráž (viz Mt 27,66).
Slova v apoštolském vyznání víry "sestoupil do pekel"
jsou vykládána v souvislosti s přemožením smrti
a ďábla, který se přičinil o to, že se dosud nikdo nemohl
dostat do nebe. Vítězný Kristus sestoupil k mrtvým,
aby oznámil otevření nebe všem spravedlivým.
V sobotu před překvapujícím zmrtvýchvstáním
na rozlomené okovy smrti asi nikdo nepomyslel.
U učedníků převládal smutek a také strach
z pronásledování. Mnozí pohřbili své naděje, protože
čekali jiné vítězství Ježíše. Někteří proto druhý den po
sobotě opouštěli Jeruzalém.
Víra dává jistotu ve zmrtvýchvstání, které
je potvrzením Ježíšových slov, lásky i moci. V této víře
i u Ježíšova hrobu s velkou vděčností setrvává církev
na adoraci v očekávání slavného vzkříšení.

Modlitba
Jestli trpíš, jestli jsi v průšvihu,
jestli se ti nic nedaří, jestli tě opustila tvoje láska,
jestli tě zradil tvůj nejlepší přítel,
jestli jsi nemocný, jestli jsi postižený,
jestli jsi osamělý, jestli … (tady si dosaď, co těžkého právě
prožíváš).
jestli se ti všechno daří, jestli máš lásku a práci,
jestli úžasně vypadáš,
jestli se tvá budoucnost vyjasňuje,
jestli je tvůj život pohádkou,

po bohatství,“ učí Ježíš a požaduje: „Prodej všechno,
co máš.“ Sám nám jde příkladem. Nechává se okrást
i o to nejintimnější. Je možné, že mu to roucho utkala sama
Panna Maria. Bylo z jednoho kusu, jistě kvalitní, když
se ho ani vojáci neodvážili roztrhat a losovali o něj.
Co nám tím Ježíš říká? Co tak hrozného potřebuje
být neutralizováno tímto činem chudoby, velkým smírem?
Netrpí právě tady Spasitel za pýchu lidstva, které
si v genovém inženýrství troufá rozhodovat o tom,
kdo se narodí a kdo ne? Lidské tělo je vzácný dar, který
Bůh člověku svěřil (stejně jako celý ráj), aby ho chránil
a opatroval – a on ho leckdy používá jen ke konzumu,
k honbě za bohatstvím a za požitky. Ježíš se zde nechává
tupit, ponížit a čeká, jak se rozhodneme – jestli půjdeme
za ním, nebo za bohatstvím Jsme ochotni se něčeho
dobrovolně zříci?
SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE 2015
kostel sv. Václava v LOVOSICÍCH
pondělí 30.3.

17.30

úterý 31.3

17.30

středa 1.4.

17.30

Zelený
Čtvrtek

9.00
17.30

Velký Pátek

17.00

Bílá Sobota

20.00

Neděle

10.00

Missa chrismatis - Katedrála
Mše na památku Večeře Páně
Památka umučení Páně
(křížová cesta a velkopáteční
liturgie)
Velikonoční vigilie
(žehnání ohně, po ní liturgie
v kostele)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

pondělí

9.00

Pondělí v oktávu velikonočním

prosím tě projděme si spolu Ježíšovu křížovou cestu.

VIII. Ježíš mluví k plačícím ženám
(Ladislav Kubíček)

Ježíš zodpovědností za výchovu dětí zavazuje ženy.
Bůh jim k tomu dal zvláštní hřivny a chce,
aby je rozmnožovaly. Není to zároveň uznání důstojnosti
ženy? Každý z nás je originál s nezaměnitelným posláním.
Výchova nespočívá jen v Desateru. Židovské matky
Desatero dobře znaly, věděly, jak starozákonním způsobem
vychovávat děti. Ale Ježíš klade důraz na lásku. Připomíná,
že nestačí nelhat a nekrást, je nutno milovat a plnit vůli
Boží. Nevíme jak? „Neuvažujte, co byste řekli, Duch vám
dá“ – platí i ve výchově. Žena má zodpovědnost
za výchovu budoucích rodičů, generací, politiků i kněží.
Některé ženy dovedou diplomatickou výchovou a láskou
vypěstovat ve svém faráři i smysl pro krásu liturgického
prostoru.

Pondělí svatého týdne
Úterý svatého týdne
Středa Svatého týdne
(zpověd` od 16.30 hod.)
Velikonoční Triduum

V Sulejovicích nebude Mše sv. v Nedělí 5.4., ale 6.4.
v Velikonoční Pondělí v 10.30 hod.

X. Ježíš zbaven šatů
„Blahoslavení, kteří mají ducha chudoby, kteří netouží

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres.

