
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA: 

   Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 

Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 

pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi 

dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte  

za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce  

i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno,  

co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny 

až do konce světa!“   (Mt 28,16-20)  

 

K ZAMYŠLENÍ 
 

   Tajemství Nejsvětější Trojice se někdy přecházelo  

s odkazem na nepostižitelnost takové pravdy. Ale Bůh 

nechtěl toto tajemství člověku skrýt, nýbrž odhalit. Proto 

Ježíš volí přirovnání tajemství vnitřního Božího života  

ke vztahu uvnitř rodiny, což velmi dobře známe! Bůh tedy 

ve svém nitru žije vztahem tak důvěrným, jako je vztah 

dítěte k rodiči? Ale to je ještě mnohem intenzivnější vazba, 

Boží Syn totiž stojí před apoštoly dospělý! Jaký je vztah 

dospělého milujícího dítěte ke svému rodiči? Syn dává vše, 

co má, aby učinil Otce šťastným. A Otec mu dovolí snad 

nejstrašidelnější výpravu, jaká se dá představit. Cílem  

je záchrana ztraceného člověka. Bůh Otec i Bůh Syn  

ho nesmírně milují. A tak Syn dává život a člověk může 

skrze Syna k Otci. Ale jedno zde chybí. Kde vezme člověk 

sílu k lásce stejné intenzity, jakou má Bůh ve svém 

vlastním nitru? Otec a Syn dávají tuto lásku člověku sami – 

dávají mu svého Ducha svatého. Tak Kristus odhaluje 

největší tajemství: Láska není jen cit či pocit, ale jedna  

z osob Nejsvětější Trojice. (vira.cz) 

MODLITBA 
 

Probuď svou církev a začni u mne. 

Oživ naši obec a začni u mne. 

Dej ať celá země pozná Boha a pokoj 

a začni u mne. 

Dej svou lásku a pravdu všem lidem 

a začni u mne. 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Duši nesytí a neuspokojuje znalost mnoha věcí, nýbrž 

vnitřní nazírání a okoušení těchto věcí.  
(sv. Ignác z Loyoly) 

 Nepros o lehčí břemena, ale o silnější záda!  
(sv. Terezie z Ávily). 

 Modlitba nás nepřipraví o čas, naopak ho násobí  

a naplňuje smyslem. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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 červen konat 

pobožnost ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
 

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 31.5.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za 

svůj majetek.“ 

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  2.6.2015 v 15.00 hod. 

 

VÁCLAV Č. 22. (2015) 

31.5.2015 
 

Slavnost Nejsvětější Trojice 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

1. června – pam. sv. Justina, mučedníka 
 

   Narodil se na začátku druhého století ve Flavii 

Neapolské. Toto město bylo kdysi biblický Sichem  

a nyní je to Nablus v Samaří. Jeho otec Priscus byl 

římským pohanem. Justinovi se dostalo širokého 

vzdělání. V Malé Asii se učil filosofii. Životní moudrost 

hledal v nauce stoiků, Aristotela, Pythagora, Platóna a na 

mysli mu tanuly otázky: Co je má duše? Co se mnou 

bude po smrti? Hledal pravdu o Bohu. Jeden stařec ho 

poučil: "Modli se vroucně k Bohu, aby ti otevřel brány 

světla, neboť k pochopení těch věcí je nutná milost od 

Boha." Justin se seznámil s Písmem svatým, jeho četba  

a příkladný život křesťanů mu byl pobídkou k přijetí sv. 

křtu. Zahořel touhou přivádět ke Kristu také druhé  

a pravou nauku úspěšně hájil. Za své vyznání položil 

život. S dalšími odsouzenými byl zbičován a potom sťat. 

Údajně za vlády Marka Aurelia. 
 

Další památky: 

2. června – nez. pam. sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. června – pam. sv. Karla Lwangy a druhů, 

mučedníků 

5. června – pam. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

6. června – nezávazná pam. sv. Norberta, biskupa 

7. června – Slavnost Těla a Krve Páně – vyrcholí 

příprava na Národní eucharistický kongres. Uděláme 

eucharistický průvod se zpěvem před kostel, tam 

bude následovat požehnání, pak se vrátíme do 

kostela pro závěrečné modlitby a závěrečné 

požehnání. Bude to pro nás důležitý den. 

 

 

 

INTENCE MŠÍ SV.: 
 

Ne – 31.5.2015 – v 9.00 hod. Poděkování za zdraví  

                            v Sulejovicích – v 10.00 hod. za farníky  

a účastníky poutě ke cti Nejsvětější Trojice 

Út – 2.6.2015 – na dobrý úmysl 

Ne – 7.6.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče 

                                    v Sulejovicích – 10.30 hod.  

za celou živou a zemřelou rodinu Macháčovu, Lysáčkovu  

a Hedánkovu, poděkování Panně Marii za pomoc   

 

 
Základní a Mateřská škola Velemín ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností sv. Václava v Lovosicích 

pořádá vystoupení žáků v kostele sv. Martina ve Velemíně 

spojené s jeho prohlídkou a výkladem o jeho historii dne  

3. června 2015 od 8.30 hod. 

Chcete-li se této akce zúčastnit společně s žáky naší školy, 

budete vítáni. 
                                                     (Web ZŠ a MŠ Velemín) 

 

 
Ve čtvrtek 4. června od 18.00 hod. bude v katedrále  

v Litoměřicích slavnou Mši svatou spojenou  

s eucharistickým průvodem celebrovat otec biskup Jan. 

 

 
 

V neděli 7. června 2015, u příležitosti Slavnosti Těla  

a Krve Páně, by měla být, podle rozhodnutí českých  

a moravských biskupů provedena celonárodní sbírka na 

úhradu nákladů Národního eucharistického kongresu. 

 

 
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali během  

Noci kostelů. Děkuji všem učínkujícím.  

Náš kostel navštívilo asi 220 osob.  

Do kostela v Sulejovicích přišlo 95 lidi, k naší 

spokojenosti.  

    

 

Děkuji také za vaší velmi dobrou reakci na prosbu  

o podporu opravy střechy kostela sv. Václava. Během 

týdne bylo shromážděno 13.000,- Kč a 5,- EUR 
                                                o. Roman 

 

Mluvčí Nejsvětější Trojice 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Duch svatý je osoba. Zvykněme si s ním pravidelně 

mluvit. Hned od rána. Každý den našeho života  

je uměleckým dílem, které má své sloky tak jako píseň. 

V každé sloce, v každé situaci, nám Duch svatý nabízí 

řešení, ale musíme o něj stát, prosit ho o radu! Každý 

umělec potřebuje inspiraci. Každé umělecké dílo  

je spoluprací člověka s Bohem, kde Duch svatý je autorem, 

inspirátorem nutícím člověka, aby jeho záměr ztvárnil. 

Jediná hřích, který nelze odpustit, je hřích proti Duchu 

svatému. Je to hřích, horší než vražda. Je to zatvrzelost 

srdce až do konce života, kdy se člověk vzpírá přijmout 

nabídku Boží. Do pekla se dostane jen ten, kdo vytrvale  

až do smrti odolává všem pozvánkám Ducha svatého. Jemu 

odolávat a odpírat je známkou hrozné pýchy. Ducha 

svatého můžeme přijmout jedině v pokoře, jsme-li ochotni 

nechat se jím uchvátit, jsme-li naladěni na vlnu Boží. 

Každého z nás povolává ke konkrétnímu a jedinečnému 

dílu. 

 

Z CHASIDSKÉ MOUDROSTI 

 

   Rabi Šlomo řekl: „Když chceš někoho pozvednout 

z bahna a špíny, nemysli si, že můžeš sám zůstat nahoře  

a spokojit se s tím, že mu podáš pomocnou ruku. Musíš 

sestoupit až dolů, doprostřed toho bahna a špíny. Teprve 

tam můžeš toho člověka pevně uchopit svýma rukama  

a vytáhnout jeho i sebe na světlo.“ 

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

 

149. Lze se klanět Marii? 
   Nikoliv. Jenom Bůh sám je hoden našeho klanění. Avšak 

Marii můžeme ctít jako matku našeho Pána. 

   Klanění chápeme jako pokorné a bezpodmínečné uznání 

absolutní Boží vznešenosti nade vším stvořením. Maria  

je pouhým tvorem jako každý z nás. Ve víře je naší 

matkou. A rodičům přece smíme prokazovat úctu. Ctít 

Marii je biblické, protože ona sama říká: „Od této chvíle 

mě budou blahoslavit všechna pokolení“. Proto církev zná 

mariánská poutní místa, mariánské svátky, mariánské písně  

a modlitby, například růženec, který je souhrnem celého 

evangelia. 
 


