
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě  

a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, 

stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili 

se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč 

jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? 

Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem  

to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece 

nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch 

slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však 

tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich 

zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené 

ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl:  

„To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když 

jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno,  

co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích  

i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 

Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího  

dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, 

aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma,  

byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“ 
                                                                    (Lk  24, 35-48) 

 

 

 

K ZAMYŠLENÍ 

 
Lukáš věnuje prostor dlouhému vyprávění o dvou 

učednících a jejich cestě do Emauz. A teprve po této 

„přípravě“ přichází Ježíš ke všem do večeřadla. Všimněme 

si, že jde o téměř závěrečné verše Lukášova evangelia. 
                                                                           (vira.cz) 

MODLITBA 
 

Bože, 

děkuji ti za všechno, co jsi po mně v mém životě chtěl, 

buď pochválen za čas mého narození, 

buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny, 

buď požehnán za všechno, co jsi mně odepřel. 

Nepropouštěj, Pane, svého tvrdohlavého a líného sluhu 

ze svých služeb. 

Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině, 

kde zcela sám rozhoduji o sobě a o svém věčném 

osudu. 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Někteří svatí nazývali sebe samé odpornými zločinci, 

protože viděli Boha, viděli sebe samé – a ten rozdíl. 
(bl. Matka Tereza) 

 Neboj se, že tvůj život jednoho dne skončí! Více se boj 

toho, že propásneš šanci vůbec jej začít správně žít. 
(John Henry Newman) 

 Moudrost má dvě oči; jedno, které hledí kupředu, na 

to, co je zapotřebí vykonat, a druhé, které hledí 

nazpátek na to, co bylo vykonáno. (sv. Ignác z Loyoly) 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. 

 
 

Odpověď k žalmu – neděle 19.4.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!“ 

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.  

Lukavec – 21.4.2015 od 15.00 hod. 

VÁCLAV č. 16. (2015) 

19.4.2015 
 

3. neděle velikonoční 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

24. dubna - nez. pam. sv. Jiří, mučedníka  
 

   Zprávy o jeho životě nejsou dost věrohodné.  

Z historických pramenů je uznávána jen zpráva o jeho 

mučednické smrti na začátku IV. století, kterou 

podstoupil v palestinském městě Lyddě, blízko dnešního 

Tel Avivu a nad jeho hrobem byla postavena basilika. 

Jeho úcta byla šířena na Východě i na Západě, zvláště  

v Řecku, v Rusku a v Anglii. 

   Podle legendárních životopisů mohl dosáhnout 

hodnosti plukovníka v Diokleciánově vojsku. Když 

začalo pronásledování křesťanů, rozdal prý své jmění 

chudým a pak vystoupil jako neohrožený vyznavač 

Kristův na obranu křesťanů. Jazykem bojoval proti 

starému pohanství a ďábelskému napadání církve. Odtud 

jeho symbolické vyobrazení - boj s drakem, o kterém 

píše velká většina legend o sv. Jiří. Dívku, kterou  

na obrázcích zachraňuje, někteří považují za symbol 

jeho duše či za křesťanství. Pravděpodobně se jedná  

o manželku Diokleciánovu, z níž se stala křesťanka díky 

statečnosti, s jakou vyznával Jiří víru a snášel muka. 

Ještě téhož roku byla sťata. Vítězí ten, kdo se nevzdává 

a neustupuje, když přijdou těžkosti. To je jádro 

legendárních vyprávění o sv. Jiří, různě 

přepracovávaných. 

 

Další památky: 

21. dubna – nezávazná pam. sv. Anselma, biskupa  

a učitele církve 

23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 

hlavního patrona pražské arcidiecéze 

24. dubna – nez. pam. sv. Fidela za Sigmaringy, kněze 

a mučedníka 

25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty 

26. dubna – 4. neděle velikonoční – Dobrého Pastýře 
 

 

 

INTENCE MŠI SV.: 
 

Ne – 19.4.2015 – v 9.00 hod. za farníky 

                      v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Alexandra 

St – 22.4.2015 – na dobrý úmysl 

Čt – 23.4.2015 – na dobrý úmysl 

Pá – 24.4.2015 – na dobrý úmysl 

Ne – 26.4.2015 – v 9.00 hod.  

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. 
 

Židovská historka 
 

   Před branami města hraje židovská kapela a to tak 

krásně, že každý, kdo se u ní zastaví, začne tančit, neboť  

ta hudba je velice jímavá. Náhodou jde okolo hluchý 

člověk, a protože neslyší muziku, přijde mu to jako 

bláznivé třeštění pomatenců. V Evropě máme papeže, 

spoustu křížů, kostelů, symboliky a jedinec se v tom 

nevyzná. Člověku, který neslyší hudbu, mohou tance mší 

svatých, volby papeže i sebeobětování při starostech  

o bezdomovce, alkoholiky nebo domovy důchodců 

připadat jako bláznivé třeštění pomatenců.  

Aby to pochopil, musí slyšet hudbu, která tomu dává 

smysl. 

 

AHOJ,  Ahoj! 
To je jeden z nejčastějších pozdravů. 

Dávno u nás zdomácněl. 

Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí. 

Kdo však zná jeho původní význam? 

 

Býval to oblíbený pozdrav námořníků. 

Slovíčko AHOJ  bylo napsané na každé lodi. 
 

Je zkratkou slov: 
 

"Ad Honorem Jesu"   (Ke cti Ježíše) 
 

 
 

Aktivní činnost duše 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Dieta a cvičení ufňukaný národ vyléčit nedokážou.  

Pohodlnost v životě duchovním se projeví pohodlností 

v životě celém, i s vlivem na zdraví. Jde o řád –  

kdo ho nedodržuje, ten na to doplatí. I náš mozek potřebuje 

aktivitu, jinak ochabuje. Počítač ani televize činnost mozku 

nenahradí, to je jen pasivní konzum. Důsledkem  

je zapomnětlivost, poruchy spánku. Jak přinutit mozek 

k činnosti? Vhodné jsou třeba křížovky, ale ty nestačí.  

Pán Ježíš radí žít modlitbou! Modlitba je aktivní činnost 

duše, která jako orgán používá mozek. Při modlitbě 

ukládáme do mozku ušlechtilé myšlenky, např. ze žalmů. 

Zároveň je to pro náš mozek nejlepší trénink. Je ovšem 

rozdíl, modlíme-li se bezmyšlenkovitě, nebo soustředěně. 

Negativní vjemy je třeba zpracovávat v modlitbě. 

Nezačínat den starostmi, ale chválami! Uzavírat každý  

den děkováním! Kříži se nevyhýbat – vyhnout se mu nelze 

-, kříž s pomocí Boží nést! Je to osvědčený recept  

na zdravé stáří. 

 

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres. 

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

 

143. Je papež opravdu neomylný? 

Ano. Avšak pouze tehdy, když prostřednictvím 

slavnostního církevního aktu („ex cathedra“) vyhlašuje 

dogma neboli závazné rozhodnutí v otázkách učení víry  

a mravů. Neomylný charakter mohou mít také rozhodnutí 

biskupského kolegia ve společenství s papežem, která  

se týkají otázek učení víry, například rozhodnutí 

ekumenického koncilu. 

Papežova neomylnost se netýká jeho mravní integrity  

a inteligence. Ve své podstatě je neomylná jen církev jako 

celek, protože Ježíš jí zaslíbil Ducha svatého, který  

ji zachovává v pravdě a stále hlouběji ji do pravdy uvádí. 

Jakmile je popírána nebo mylně vykládána nějaká 

samozřejmá pravda víry, vyhrazuje si církev poslední 

slovo, kterým definitivně vyhlašuje, co je špatné  

a co je správné. Papež jako nástupce svatého Petra a první 

mezi biskupy má pravomoc vyhlásit pravdu víry podle 

tradice hlásání církve, aby se jednou provždy předkládala 

věřícím jako „jistá pravda k věření“. Papež vyhlásí dogma. 

Dogma proto nesmí přinášet po obsahové stránce nic 

„nového“. Dogma bývá vyhlašováno velice vzácně. 

Poslední je z roku 1950. 
 


