
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Zakončení svatého evangelia podle Marka. (Když  

se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům) řekl jim: 

"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu 

tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však 

neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato 

znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou 

mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když 

vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí  

jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se."  

Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe  

a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. 

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, 

která je provázela. (Mk 16,15-20) 
 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Nanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva 

křesťanské svátky, následující po velikonocích - první  

za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky  

na památku událostí, které prožili první křesťané. 

Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného 

Krista - potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim 

sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje 

k nebi (odtud název "Nanebevstoupení"). Svatodušní 

svátky (letnice) jsou shromáždění, při němž první křesťané 

dostávají Kristova Ducha a uvědomují si, že jsou jeho 

církví - obnovuje se jejich naděje. Skrze Nanebevstoupení 

a letnice je možno pochopit celý význam Kristova 

vzkříšení - není již sice viditelný, ale zůstává spojen s námi 

a dává nám svého Ducha, své světlo a sílu od Boha. 
                                                                          (pastorace.cz) 

MODLITBA 
 

Věřím v tebe, Bože Otče. 

V tomto světě vidím hlad a válku, strach a utrpení, 

nelidskost a nenávist. 

Přesto věřím, že máš moc i nad těmito věcmi. 

Věřím v tebe, Ježíši Kriste, 

jediný Boží Synu, náš Pane. 

Na svém životě vidím, že mi vládnou jiní vládci: 

sobectví a tvrdost srdce, konvence v myšlení a životě, 

přání a touhy. 

Přesto věřím, že pravý Pán jsi ty. 

Věřím v tebe, Duchu svatý. 

Ve svém myšlení vidím pochybnost a nejistotu, 

nedostatečnost a rozpory, pýchu a lenost. 

Přesto věřím, že ty, Boží Duchu, můžeš určovat mé 

myšlení. 

 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Mládí umí být velkorysé, ale k plnému sebedarování 

člověk dozrává po celý život. 

 Moudrost od Boha se odkrývá těm, kteří nehledají  

jen svůj vlastní prospěch. 

 Velikost lásky se pozná podle schopnosti neutéct před 

bolestí druhého a nést břemena jedni druhých. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  

410 02 Lovosice 
Webové stránky: 

farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY V TÝDNU: 

 
Po mši svaté se bude po celý měsíc květen vždy konat 

Májová pobožnost ke cti Panny Marie 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 17.5.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Bůh se vznáší za jásotu,  

Hospodin vystupuje za hlaholu trub.“ 

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. 24.5. zrušena 

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

VELEMÍN  So – v 10.00 hod.  

LUKAVEC  Út 19.5.2015 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č. 20. (2015) 

17.5.2015 
 

Nanebevstoupení Páně 
Den modliteb za sdělovací prostředky 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

20. května – nez. pam. sv. Bernardina 

Sienského, kněze 
 

   Narodil se 8.9. 1380 v Massa Maritima u Sieny  

ve střední Itálii. Když mu byly tři roky zemřela  

mu matka a za další tři roky otec, který byl majitelem 

dolu. O Bernardina se starali otcovi příbuzní v Sieně.  

Od babičky se učil lásce k Bohu i mariánské zbožnosti. 

Základem jeho duchovního života byla bohoslužba  

a úcta k Panně Marii. Síla jeho lásky k bližnímu  

se projevila zvláště v době moru, kdy sám ošetřoval 

nemocné. Vstoupil do františkánského kláštera a stal  

se knězem. Zřekl se všeho a hledal jen Boha. S láskou  

a horlivostí šířil po Itálii úctu ke jménu Ježíš.  

   Hlásal potřebu odpuštění a smíření a s tím cílem hlásal  

i úctu k Ježíšovu jménu. Vytvořil si obraz zářícího 

slunce s monogramem JHS, jedná se o první tři písmena 

řeckého Ježíš (i o zkratku Ježíš, lidí Spasitel).  

Nad prostředním písmenem H (připomínajícím hříšníky) 

byl kříž a vznikl tak nový erb upozorňující na tajemství 

spásy. Za Bernardinova působení se tento znak po Itálii 

velmi rozšířil zejména na domy křesťanských bratrstev, 

ale psal se i na průčelí veřejných budov. Bernardin nosil 

tabulku s tímto znakem s sebou a stavěl ji na oltář,  

na němž před kázáním sloužil mši svatou. Po kázání 

zdvihl tabulku do výše a s ní udělil požehnání. 

   Nakonec byl Bernardin zatčen a obžalován z kacířství, 

protože šíření takovéto úcty se nelíbilo některým 

teologům a humanistům. Jeho obviněním se po třikrát 

zabýval církevní soud, naposled na Basilejském sněmu  

v r. 1438. Mezi Bernardinovy účinné obhájce prý patřil 

Jan Kapistránský. Bernardin nevyužíval ani náklonnosti 

císaře a nakonec vždy byla uznána jeho pravověrnost, 

čistý úmysl i svatost života. Na druhou stranu  

mu byl papeži třikrát nabízen biskupský úřad v Sieně,  

ve Feraře a v Urbino, ale Bernardin vždy odmítl, dávaje 

přednost kazatelské dráze. Zemřel v 64 letech. Bylo  

to u L´Aquile, do jehož kláštera se ještě dostal  

a v předvečer svátku Nanebevstoupení tam vydechl 

naposled. 

   Svatořečen byl už Mikulášem V. roku 1450 a v roce 

1474 jeho ostatky přenesli do nového kostela  

v L´Aquile, vystavěného k jeho cti. 

 
 

Další památky: 

18. května – nez. pam. sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. května – nez. pam. sv. Klementa Marie Hofbauera, 

kněze  

21. května – nez. pam. sv. Kryštofa Magallanese, kněze 

a druhů, mučedníků 

22. května – nez. pam. sv. Rity z Cascie, řeholnice 

Trvá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha 

svatého 

24. května – slavnost Seslání Ducha Svatého  
(po slavnosti končí velikonoční doba) 
 

 

 

 

INTENCE MŠI SV.: 
 

 

Ne – 17.5.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče Boženu  

                                    a Jaromíra 

                                     v Sulejovicích – v 10.30 hod.  

za Radka, za jeho obrácení a spásu 

Út – 19.5.2015 – za zemřelou a živou rodinu 

Pá – 22.5.2015 – na dobrý úmysl 

Ne – 24.5.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče Antonína  

a Vlastu 

                                    v Sulejovicích v 10.30 hod. zrušena, 

bude však ve Vchynicích 

 

Zveme na poutní mši svatou ke cti svatého Jana 

Nepomuckého do Vchynic dne 24.5.2015  

od 10.30 hod. 
 

Všichni jsou srdečně vítáni. 

 

Maria – vzor modlitby  
(P. Ladislav Kubíček) 

 

 
 

   Jan Pavel II. sledoval dění v Medžugorje a výzvy Panny 

Marie se promítaly v jeho slovech. Povzbuzoval  

nás, abychom neupadli do vlažnosti. Připomínal, že Maria 

je v církvi přítomna tak, jako v ní byla za svého 

pozemského života: „Panna Maria chce vést lid, který 

prochází těžkými časy, do doby radosti, která se rodí!“ 

Panna Maria je s námi stále. Je nám vzorem modlitby. 

Znala dobře žalmy, modlila se je soukromně i liturgicky 

s církví. V Písmu čteme: „Maria to však všechno 

uchovávala v srdci a uvažovala o tom“ – to znamená 

meditovala. Je nám vzorem modlitby rozjímavé. 

Opakovaně nás vyzývá k modlitbě srdcem! Modlím  

se srdcem? Kdy a jak často? Zvykněme si aspoň jednou  

za den „uvažovat ve svém srdci“ a nechat ho reagovat – 

lítostí, radostí, díkůvzdáním. Prožívejme při modlitbě 

přítomnost Boží, Bůh do našeho srdce vidí a slyší ho.  

I střelná modlitba může být dobrou modlitbou srdcem. 
 

 
 

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres. 
 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary a za úklid kostela. 

Pán Bůh zaplať! 

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

 

147. Proč má Maria tak výsostné postavení  

ve společenství svatých? 
   Maria je Matkou Boží. Na zemi byla spojena s Ježíšem 

tak jako nikdo jiný a toto pouto trvá i v nebi. Maria  

je královnou nebe a ve svém mateřství je nám nesmírně 

blízko. 

   Protože Maria s tělem i duší přijala od Boha nelehké 

poslání, byla také s tělem i duší přijata do nebeské slávy. 

Ten, kdo žije a věří podle jejího příkladu, přijde do nebe. 
 


