
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, 

kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází  

od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte 

svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych  

vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. 

Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. 

On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit  

to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, 

protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno,  

co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme  

a vám to oznámí.“              (Jan 15,26-27; 16,12-15) 
 

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Dnes končí velikonoční doba. Více jak tři měsíce jsme 

putovali k dnešní slavnosti. Bůh vedl Izrael a posléze první 

učedníky složitou cestou až k dnešnímu dni, aby postupně 
krok za krokem objevili, kým Bůh je a jaký dar člověku 

nabízí. Přes všechna lidská selhání Bůh zůstává vášnivě 

milujícím a člověka neopustí. Duch svatý bude mocným 

průvodcem církvi na cestě za Bohem.    (vira.cz) 

MODLITBA 
Scházíme se ve tvém jménu, buď nám blízko. 

Tvůj svatý Duch ať nám ukáže, co máme dělat. 

Pomoz, aby se skrze nás děla tvá vůle. 

Nedopouštěj, abychom činili násilí spravedlnosti, 

abychom se uchýlili z cesty, aby nás rozdělovala 

stranickost. 

Osvoboď nás, abychom se drželi jen tebe. 

Sjednoť nás, abychom šli po cestě pravdy. 

Scházíme se ve tvém jménu  

a chceme sloužit tobě a lidem. 

Dej, ať se tvé myšlenky stanou také našimi 

myšlenkami, 

buď začátkem i koncem našeho uvažování, 

neboť tvé je království i moc a sláva. 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Na mluvené modlitbě nakonec nezáleží, ale na slovech, 

která my sami říkáme Bohu. A tato slova musíme 

právě říkat my sami. Když přicházejí ze srdce a když 

se je zároveň modlí Duch Boží, Bůh je slyší.  
(Karl Rahner) 

 Pokora není komplex méněcennosti; dává člověku 

vnitřní svobodu a radostnost. 

 Vděčnost je jako úrodná půda: vyrůstá z ní chuť  

žít a utkat se s výzvami, které nese život. 

 
 

 
 
 
 
 

 
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 24.5.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnoviš 

tvář země! Aleluja.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30 hod. 

St – v 17.30 hod. 

Čt – v 7.30 hod. 

Pá – v 17.30 hod. 29.5. v 19.00 h. 

Ne – v 9.00 hod. 

SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod. 31.5. v 10.00 h. 

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00 hod.  

 

VÁCLAV Č. 21. (2015) 

24.5.2015 
 

Slavnost Seslání Ducha svatého 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

27. května – nez. pam.  

sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
 

   První zprávy o Augustinovi jsou až z roku 596,  

kdy byl převorem benediktinského kláštera sv. Ondřeje  

v Římě. Odtud ho papež Řehoř Veliký poslal se 40ti 

mnichy do Anglie. Tam po zániku Římské říše  

a obsazení pohanskými Angličany se Sasy, na konci  

5. století, křesťanství téměř zaniklo. Avšak pohanský 

král Ethelbert měl za manželku křesťanskou franskou 

princeznu Bertu. To dávalo určitou naději, pro kterou 

byl do Anglie Augustin s mnichy poslán. Cestou přijal 

biskupské svěcení. Řídil se pokyny papeže a v Anglii 

měl úspěch, vybudoval základy organizační struktury 

církve. Získal značnou část obyvatelstva a vychoval 

domácí kněze. 
 

Další památky: 

25. května – nez. pam. sv. Bedy Ctihodného, kněze  

a učitele církve; také sv. Řehoře VII., papeže; také sv. 

Marie Magdaleny de’Pazzi 

26. května –  pam. sv. Filipa Neriho, kněze  

30. května – svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky 

litoměřické diecéze 
31. května – Slavnost Nejsvětější Trojice  

 

 

 

INTENCE MŠI SV.: 
 

Ne – 24.5.2015 – v 9.00 hod. za obec Vchynice  

a účastníky poutě a jejich rodiny 

                            ve Vchynicích v 10.30 hod. za † rodiče 

Antonína a Vlastu  

Út – 26.5.2015 – za těžce nemocného Filipa 

St – 27.5.2015 – za † Marcelu 

Pá – 29.5.2015 – od 19.00 hod. za dar víry pro sestru  

a příbuzné 

Ne – 31.5.2015 – v 9.00 hod. za  

                             v Sulejovicích – v 10.00 hod. za farníky  

a účastníky poutě ke cti Nejsvětější Trojice 

 

 

Zveme na poutní Mši svatou do Sulejovic dne 31.5. 

2015 od 10.00 hod. Eucharistii bude sloužit  

o. Lukáš Bakajsa z Ústí n. Labem 
 

Všichni jsou srdečně vítáni!!! 

 
Programy Noci kostelů  29.5. 2015 

KOSTEL SV. VÁCLAVA V LOVOSICÍCH 

15.30 hod. divadlo – vystoupení dětí z charitního zařízení 

Amicus 

15.50 hod. vyzvánění zvonů 

16.00 hod. výstavení Nejsvětější svátosti, Májová pobožnost 

se svatým přijímáním 

16.30 hod. koncert – sbor Letušky (ZŠ Antonína Baráka) se 

speciálnín komentářem 

17.30 hod. koncert – Lovosický chrámový sbor a Lovosický 

žesťový kvintet  

           trubky - Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml. 

           pozouny - Dušan Barva, Ladislav Starý 

           tuba - František Beneš 

19.00 hod. slavnostní Mše svatá s úvodním vysvětlením 

významu liturgických činností, promluvou pro všechny  

a komentářem 

20.00 hod. komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy 

20.30 hod. zajímavosti z Bible = četba a komentář 

21.00 hod. komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy 

21.30 hod. růženec – je to přívěšek anebo ... 

22.00 hod. sólisté – hudba a zpěv – P. Kacianová, M. Stará,  

L. Tesaříková, M. Warneke, J. Kudrman, J. Stýblo, K. Tesařík  

22.45 hod. modlitba při svíčkách za přítomné, město a svět, 

požehnání a poděkování 

Po Májové pobožnosti začne přepisování Bible, bude zahájena 

výstavka dětských kreseb na téma „Biblické příběhy“  

a “Kostel sv. Václava”.  

Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, 

které se budou číst během modlitby při svíčkách od 22.45 

hod. 

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJCE V SULEJOVICÍCH 

 

18:00  uvítání " O NOCI KOSTELŮ " 

18:05 – 18.30 adorace NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI s Májovou 

pobožností  

18:30  prohlídka kostela, varhan, věže, dětských kreseb... 

20:00  zpěvy z TAIZÉ - pěvecký sbor IN FLAGRANTI pod 

vedením Pavly Linkové,  

20:45  KONCERT křesťanských PÍSNÍ  

           zpěv - Eva Fertálová 

           kytara a zpěv - Martin Burian, housle - Milan Gábor, 

           kytara, zpěv - Petr Štecha 

21:30  Koncert Lovosického žesťového kvintetu 

           trubky - Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml. 

           pozouny - Dušan Barva, Ladislav Starý 

           tuba - František Beneš 

22:30  "Ticho jako v kostele" - ztišení při svíčkách 

ukončení - poděkování v modlitbě 

V průběhu celého večera nabízíme:  

 

 vyhlídku z kostelní věže 

 výstavu dětských kreseb s biblickým tématem 

 „Pošta do nebe“ - prosby a poděkování Pánu Bohu 

  

Prohlídka věže jen na vlastní nebezpečí s podpisem každého. 

 

Prosím dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci během Noci 

kostelů, aby přišli na pracovní schůzku v úterý po mši 

svaté. Rozdělíme úkoly, připravíme si potřebné věci. 

Potřebuji Vás. Předem děkuji. o. Roman 

 

 

 

 
 

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres. 

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

 

148. Může nám Maria opravdu pomáhat? 
   Ano. Mariinu pomoc zakoušeli lidé už od prvopočátků 

církve. Miliony křesťanů o tom vydávají svědectví. 

   Maria jako Ježíšova matka je také naší matkou v řádu 

milosti. Dobré matky vždycky bojují o své děti.  

A na prvním místě Maria. Už na zemi se přimlouvala  

u Ježíše za jiné; například když chtěla uchránit 

novomanželský pár v Káně před ostudou. O Letnicích  

se modlila v kruhu učedníků. Protože její láska k nám 

nikdy nepřestává, můžeme si být jisti tím, že se nás zastává 

v obou nejdůležitějších okamžicích našeho života: „… nyní  

i v hodinu smrti naší“. 


