
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl  

je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi 

proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi 

by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem  

a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: 

„Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: 

jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl 

totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak 

a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný 

Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou  

u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. 

Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu 

nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka 

nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi 

sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.   (Mk 9, 2-10) 

 

 

 

K ZAMYŠLENÍ 

   Ježíš oznámil učedníkům, jakou smrtí zemře. Podle 

Petrovy reakce se zdá, že to moc nechápou a spíš jsou tím 

vyděšeni (Mk 8,31-33). Ale Ježíš nepotřebuje učedníky 

vyděsit, pouze je připravit na chvíle, které nadcházejí.  

Ví, že Otec má všechno pevně v rukou a že smrt nemá 

poslední slovo. To však učedníci ještě neznají a bude  

jim ještě nějaký čas trvat, než skutečně vírou přijmou,  

kdo Ježíš opravdu byl a je. Také my jsme na cestě a také 

my procházíme těžkými chvílemi. To ale nic nemění  

na vítězství Pána v našich životech, pokud zůstaneme 

věrně poslušni Božího hlasu, který Ježíš reprezentuje. 
(vira.cz) 
 

 

MODLITBA 
 

Pane, dej mi rozum, který tě poznává, 

moudrost, která tě nalézá, 

život, který se ti líbí, 

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, 

a důvěru, jež mě konečně učiní zcela tvým. 
 
 

 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Život a všechno, co je v něm poctivé a vzácné, stojí  

za trochu námahy. 

 V časech krize je lepší nechtít všechno měnit, ale držet 

se podstatného a osvědčeného 

 Jak je užitečné, když se člověk naučí zápasit o dobrou 

věc a nevzdávat se příliš snadno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 16.30 hod. 

Křesťanské rozhovory – St 4.3.2015 od 17.30 hod. 
 

 

Odpověď k žalmu – neděle 1.3.2015 
 

 
 

„Budu kráčet před Hospodinem  

v zemi živých.“ 

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.  
 

PÁTKY V POSTNÍ DOBĚ – V 16.30 HOD. 

KŘÍŽOVÁ CESTA, PO NÍ MŠE SV. 
 
 

 

VÁCLAV Č. 9. (2015) 

1.3.2015 

2. Neděle postní 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

5. března – nez. pam. sv. Teofila, biskupa  
  
 

   Byl biskupem v Caesarei. Za papeže Viktora I. vedl  

v Palestině s jeruzalémským biskupem Narcisem synodu 

ohledně řešení sporu, mají-li se velikonoce slavit  

14. března zároveň se židy podle části asijských biskupů  

a biskupů židovského původu nebo v neděli, které  

se dávala přednost v Římě. Teofil byl pro neděli 

zvolenou v Římě. V této souvislosti se o něm zmiňuje 

Eusebius a uvádí jej v chronologii nejvýznamnějších 

církevních představených. Spor o velikonoce se za jeho 

života nedořešil, ale až na Nicejském sněmu v r.325. 

   Teofil chtěl, aby v Církvi vládl především duch míru  

a pokoje a připojil se k lidem stejného smýšlení, 

zejména k Ireneji, pozdějšímu světci. S ním se podílel  

na smíření Efezu s Římem. Přidržoval se jeho zásad  

a prospíval v moudrosti i ve ctnostech. Křesťanské 

společenství vedl k Boží slávě pod ochranou Matky 

Boží. Snažil se žít podle Božího slova a ono u něj 

představovalo ozvěnu Boží lásky, kterou věřícím 

tlumočil jako "živou Lásku". 

Z jeho života je zpráv poskrovnu, omezené zprávy jsou  

i o jeho konci, k němuž došlo na začátku pronásledování 

císařem Septimem Severou.  
 

DALŠÍ PAMÁTKY: 
4. března – nez. pam. sv. Kazimíra 

8. března – 3. Neděle postní  
 

 

 

 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) MŠÍ SV.: 

 
Ne – 1.3.2015 – v 9.00 hod. za † paní Winklerovou 

                        v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

St – 4.3.2015 – za † Aleksandru Kozak 

Pá - 6.3.2015 - za †rodiče Kartákovy a sestru Jířku 

Ne – 8.3.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

                  v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

 

 

Ježíš odsouzen na smrt 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Ježíš překážel a mnohým byl nepohodlný tenkrát, překáží 

a je mnohým nepohodlný i dnes. Nejen humanistům,  

ale i všem ostatním, kteří zůstávají na poloviční cestě. 

Nejde vždycky o otevřené nepřátelství, často je to „jen“ 

lhostejnost – „člověk je přece důležitější než Bůh“,  

a tak je Bůh odsunut na poslední místo. Ježíš tu stojí před 

Pilátem a nepotřebuje se hájit. Nepotřebuje nadpoloviční 

většinu. Má příležitost si život zachránit, ale neudělá  

to. Nechává se odsoudit. Všichni ho pokládají za blázna. 

Jeho počínání nechápe ani Pilát a nakonec ho odsuzuje. 

Dnes ani nevíme, jak Pilát skončil. Určitě nemá na celém 

světě jediný chrám, zatímco Ježíš jich má spoustu. 

Nebojme se být jeho učedníky. Co na tom, že i nás mnozí 

pokládají za blázny. 
 

 

Ježíš přijímá kříž 
 

   Nebojme se následovat Krista do všech důsledků. 

Materialisté nemohou vidět tajemnou krásu kříže, jeho 

bohatství a odměnu. To může vidět jen „blázen pro Krista“, 

to znamená blázen se zdravým srdcem, s vykoupeným 

srdcem. Lásku člověka k člověku uznávají i humanisté, 

svým způsobem ji uznával dokonce i Hitler a Stalin. Jenže, 

kdo byl pro ně člověk? No přece příslušník jejich rasy, 

jejich národa, upřednostňované třídy, člen strany.  

Ty ostatní bylo nutno podle měřítek jejich „lásky“ 

zlikvidovat. Jedině Kristus hlásá lásku univerzální, lásku 

sloužící, schopnou oběti za druhé. Chci-li opravdu dobro 

pro druhého, musím i já být ochoten k oběti,  

a ta samozřejmě bolí. Právě proto Kristus umřel na kříži,  

a ne na zápal plic. Jsme vděční za prohlédnutí, za poznání, 

za vykoupení? 
 

 
 

 

 

Velikonoční Triduum začíná už 2. dubna 
 

 

 

 

   Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid kostela.  
 

Pán Bůh zaplať! 

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

 

136. Jak se církev dívá na ostatní náboženství? 

  Církev respektuje všechno, co je na jiných náboženstvích 

dobrého a pravdivého. Ctí a podporuje svobodu vyznání 

jako jedno ze základních lidských práv. Přesto si je vědoma 

toho, že Ježíš Kristus je jediným Spasitelem všech lidí.  

On jediný je „cesta, pravda a život“. 

   Každý, kdo hledá Boha, je nám křesťanům blízký. 

Zvláštní stupeň „příbuzenství“ vnímáme k muslimům. 

Také islám, stejně jako židovství, patří k monoteistickým 

náboženstvím. Muslimové také uctívají Boha Stvořitele  

a uznávají Abraháma jako praotce své víry. Korán 

považuje Ježíše za velkého proroka, jeho Matku Marii  

za matku proroka. Církev učí, že lidé, kteří bez vlastního 

zavinění neznají Krista a jeho církev, ale upřímně hledají 

Boha a žijí podle hlasu svého svědomí, dosáhnou věčné 

spásy. Kdo však poznal, že Ježíš Kristus je „cesta, pravda  

a život“, a přece ho nechce následovat, nenalezne spásu 

jinou cestou. Přesně to vyjadřuje výrok extra ecclesiam 

nulla salus“ (mimo církev není spásy). 
 


