
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli 

učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul 

mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal 

ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali  

se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne,  

tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl 

jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 

nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl 

s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: 

„Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud 

neuvidím na jeho  rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 

prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, 

neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř  

a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi 

nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše:  

„Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož 

ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš  

mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: 

„Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení,  

kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými 

učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch  

v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste 

věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli 

život v jeho jménu. 
                                                                  (Jan  20, 19-31) 

 

K ZAMYŠLENÍ 
   Teprve po příběhu o prázdném hrobu a vyprávění o Marii 

považující Zmrtvýchvstalého za zahradníka se Ježíš zjeví 

apoštolům naplno. Jako by je potřeboval připravit, naladit. 

Každé slovo tohoto vyprávění je naplněno velkým 

významem. Ježíš přináší pokoj, to je první plod jeho 

zmrtvýchvstání.  

   A přeci, i když se zjevuje naplno, přeci je tato událost 

spojena s vírou, jak ukazuje postava Tomáše. (vira.cz) 

MODLITBA 
 

Na sklonku tě upřímně 

Tvůrce všech věcí prosíme: 

s tou laskavostí, jíž jsi znám, 

stůj při nás v noci a nás chraň. 

Jen o tobě ať srdce sní, 

ať ve snu cítí, že s ním jsi, 

aby hned jak se rozední, 

znělo tvou chválou nejčistší. 

V žití nám pevné zdraví dej, 

v nás oheň lásky rozehřej, 

ať temnou noc a také nás 

rozjasní tvého světla jas. 

To, Otče mocný nejvýše, 

dej skrze Krista Ježíše, 

s nímž a se svatým Duchem též 

po všechny věky kraluješ. Amen. 
 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Trpělivost s druhým je láska, trpělivost se sebou 

samým je naděje, trpělivost s Bohem je víra.  
(sv. Augustin) 

 Z lásky k Bohu přijímám všechno, i ty nejpodivnější 

myšlenky … (sv. Terezie z Lisieux) 

 Pamatuj, že všechno pomíjí. Potom nebudeš ve štěstí 

klidný a v bolesti smutný. (Sokrates) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 

Webové stránky: 
farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

+ Adorace Nejsvětější Svátosti – So 18.4.2015 od 20.00 

hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 12.4.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 

jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
 

LOVOSICE Út – v 17.30 hod. 

St – v 17.30 hod. 

Čt – v 7.30 hod. 

Pá – v 17.30 hod. 

Ne – v 9.00 hod. 

SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod.  

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00 hod.  

 

VÁCLAV č. 15. (2015) 

12.4.2015 
 

2. Neděle velikonoční 

Božího milosrdenství 

 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

2. Neděle Velikonoční (Božího milosrdenství) 

S dnešní nedělí je spojena sv. Faustýna – její liturgickou 

památku máme 5. října 
 

   Narodila se roku 1905. Pocházela z polské diecéze 

Włocłavek. Její život byl prostoupen mnoha milostmi, 

ale i těžkostmi a velkým utrpením. Stala se řeholnicí 

Kongregace Matky Božího Milosrdenství. Její poslání, 

ke kterému byla vyvolena, spočívá v připomenutí 

milosrdné Boží lásky, o níž hovoří Bible a v předání 

nového způsobu úcty pro celý svět. Proto je nazývána  

i Ježíšovou sekretářkou a apoštolkou Božího 

milosrdenství. Zemřela ve 33 letech na TBC v Krakově-

Łagiewnikách.  

   V Płocku 22.2.1931 měla v cele vidění "Pána Ježíše 

oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou 

k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi.  

Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké 

paprsky: jeden červený a druhý světlý. Po chvíli  

Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš,  

s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento 

obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě. 

Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, 

nezahyne." (Deník 47-48)  

   Jak Faustýna v deníku psaném na výslovné přání Pána 

Ježíše uvádí, on chtěl obraz malovaný štětcem a jeho 

posvěcení vykonat první neděli po velikonocích, kterou 

určil za svátek milosrdenství. Dále vyslovil požadavek, 

aby kněží kázali o jeho velkém milosrdenství vůči 

hříšným duším.  

 

 

INTENCE MŠI SV.: 
 

Ne – 12.4.2015 – v 9.00 hod. za † Zdeňka Formánka 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. zrušena 

Út – 14.4.2015 – za dar zdraví pro Jendu Kudrmana a jeho 

rodinu a za † Terezku 

St – 15.4.2015 – za † manžela Rudu Effenbergra  

a za † rodinu 

Ne – 19.4.2015 – v 10.00 hod. za farníky 

                          v Sulejovicích – v 10.30 hod. 

 

Farní charita Litoměřice Vás všechny srdečně zve na 

poutní mši svatou, která se uskuteční dne 12. dubna 2015  

v 10.30 hod. v kapli Božího Milosrdenství v Domově na 

Dómském pahorku v Litoměřicích v ulici 

Zahradnická 1534/4. 
 

Pouť na Řípu 
19.4.2015 se bude od 15.00 hod. v rotundě na Řípu konat 

poutní mše sv. ke cti sv. Jiří. Hlavním celebrantem bude 

arcibiskup pražský mons. Dominik Duka OP. 

Koncelebrovat budou kněží, kteří na tomto místě slouží 

během roku mše svaté vždycky o první neděli v měsíci také 

od 15.00 hod. I když tato svatyně patří pražské arcidiecézi, 

můžete se vydat na krásnou pouť. 
 

Rady k modlitbě 
(o. Metta el-Meskin – text upravený) 

 

Jak v modlitbě přednášet starosti? 
 

   Vše, oč máš na zemi starost, pomíjí – avšak modlitba 

nikoli. Každá minuta strávená v modlitbě přichází 

z věčnosti a zase se do ní vrací. Je proto třeba,  

abys své starosti v modlitbě přednášel z duchovního úhlu 

pohledu. To znamená, že veškeré tvé hmotné potřeby, 

činnosti, zodpovědnosti a starosti musíš přednést Bohu 

v modlitbě, zbavit je smrtelné a pomíjivé podoby, obléci  

je v podobu Boží a uvést je v soulad s jeho laskavým 

plánem, takže dojdou posvěcení.  

   V modlitbě můžeš žádat, aby se tvá práce dařila,  

aby tvé záměry dopadly dobře. Máš však po Bohu žádat, 

aby očistil tvé činnosti od ducha egoismu a sebelásky,  

od toho, co přináší slávu. Máš jej žádat, aby ti do mysli  

a do srdce vdechl přímost, aby ses ve svém jednání neřídil 

zlobou, licoměrností, nepoctivostí, podvodem či lží. Máš 

jej žádat, aby tě obdařil duchovní silou k tomu,  

aby ses nebál hrozeb, abys neutíkal před nebezpečím,  

abys nedával přednost jednotlivým osobám a nenaříkal  

si, když tě potká neúspěch či nespravedlnost. Měl bys  

jej žádat, aby tě obdařil schopností vážit si duchovních 

hodnot a abys tedy mohl bránit nevinného, spřádat přímý  

a bezúhonný chvalozpěv, darovat štědře a snažit  

se zachovat trpělivost a lásku více než kterýkoli hmotný 

zájem. Modlitba se ti tak stává prostředkem, jak očistit  

tvé skutky, tvé myšlenky a tvé úmysly od strusky hříchu. 

   Tvé světské činnosti takto budou posvěceny a jakkoli 

jsou prosté a běžné, stanou se hodnými, abys je nabídl 

Bohu jako svůj dar. 

 

Korunka k Božímu milosrdenství 
 

Přislíbení Pána Ježíše: “Duše, které se budou modlit tuto 

Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště  

v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám 

všechno, oč mě budou prosit.“ 
 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích...,Zdrávas Maria...,  

Věřím v Boha... 
 

Měli bychom se modlit s použitím normálního růžence. 

Každý následující desátek se modlí celkem 5x. 
 

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 

Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna 

a našeho Pána Ježíše Krista, 

na smír za hříchy naše 

i celého světa.  
 

(poté 10x)  Pro jeho bolestné utrpení  

bud' milosrdný k nám  

i k celému světu. 
 

Na zakončení: 
 

3 x     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, 

smiluj se nad námi a nad celým světem. 

 
Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres. 

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

 

142. Mohou biskupové při vykonávání učitelské 

pravomoci postupovat v rozporu s papežem a může 

papež užívat svou učitelskou pravomoc v rozporu 

s biskupy? 

   Ne. Biskupové nemohou při vykonávání učitelské 

pravomoci vystupovat proti papeži, mohou jednat  

a vyučovat pouze v jednotě s ním. Papež může svou 

učitelskou pravomoc uplatňovat v jasně stanovených 

případech i bez aktivní účasti biskupů. 

   Při svém rozhodování je ovšem papež vázán vírou církve. 

Existuje cosi jako obecný smysl pro víru církve;  

je to kontinuální podstatné přesvědčení církve v otázkách 

víry vnuknuté Duchem svatým, cosi na způsob zdravého 

selského rozumu církve, a tedy něco, „čemu všichni 

vždycky a všude věřili“ (Vincenc Lerinský). 

http://www.abcsvatych.com/korunka.html#otce_nas
http://www.abcsvatych.com/korunka.html#zdravas
http://www.abcsvatych.com/korunka.html#verim

