
Z dnešního evangelia  
   Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony 
jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou 
navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který 
mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou  
je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“  
                                                                              (Jan  10,27-30) 
 

 
 
K zamyšlení 
    Je radostí slyšet, že Bohu na nás záleží. Dnešní 
evangelium jde však mnohem dál. Vztah člověka a Boha 
je postaven na „slyšení“, tedy každý, kdo zaslechne Boží 
volání a reaguje, zakusí nesmírný dar, jakým je život 
věčný. Ale nepřehlédněme popis vztahu Otce a Syna. 
Otec svěřuje „ovce“ Synu. Je to dar Otce Synu! Syn ovce 
zachraňuje a přivádí k Otci. Jsme tedy hříčkou Otce  
a Syna? Jestliže je vše postaveno na „slyšení“ resp. 
neslyšení, pak nejde o hříčku, ale výzvu k hlubokému 
vztahu. Pastýř není diktátor! Na skutečný vztah Bůh 
reaguje svým absolutním nasazením se pro člověka, 
 jak říká druhé čtení. Stačí Bohu odpovědět a nechat  
se jím vést.                                                                    (vira.cz) 
 
 

Modlitba  
 

Hospodine, Bože náš, 

marně mluvíme sami se sebou, jestliže jsi ty dříve 

s námi nepromluvil. 

Nemůžeme ti vzdát žádnou opravdovou chválu, 

nevložíš-li ji sám do našich srdcí a na naše rty, 

jestliže neučiníš ke své chvále celý náš život, 

všecky naše myšlenky, slova a činy. 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 

 Modlitba není otázkou času, ale lásky.  
 Leckterý strom je křivý a přesto nese sladké 

plody. 
 Co je krása přírody bez vnímavého srdce, které  

ji nedokáže prožít. 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina  Út 19.4. od 16.30 
+ Křesťanské rozhovory St 20.4. od 18.30 

 

 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

Ne 17.4.2016 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl  
                     v Sulejovicích v 10.30 hod.  za † Hanu Starou 
Út 19.4.2016 – za nemocného manžela a rodinu 
St 20.4.2016 - na dobrý úmysl  
Čt 21.4. 2016 – za uzdravení Natálky a Péti 
Ne 24.4.2016 – v 9.00 hod.  
          v Sulejovicích v 10.30 hod. za † rodiče a nemocnou 
sestru Lidušku 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
LOVOSICE Út – v 17.30  

St – v 17.30   

Čt – v 7.30   

Pá – v 17.30  

Ne – v 9.00   

SULEJOVICE Ne – v 10.30  

MILEŠOV Pá – v 9.00   

VELEMÍN So – v 10.00 ale 22.4. nebude 

LUKAVEC 19.4. v 15.00  

VÁCLAV č. 16. (2016) 

17.4.2016 
 

4. Neděle velikonoční - dobrého Pastýře 

Den modliteb za povolání  

k duchovnímu stavu 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa  
a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze  

 

   Narodil se na hradě Libici asi roku 956,  
dle některých pramenů o tři roky dříve, a to jako pátý 
syn Střezislavy. Pocházel z rodu Slavníkovců sídlících 
na hradě Libici. Po 9ti letech studia v Magdeburku se  
s biřmovacím jménem Adalbert vrátil do Prahy. Po 
smrti biskupa Dětmara nastoupil na jeho místo  
a marně usiloval o odstranění dobových zlořádů. 
Znepřátelil si tím mnohé šlechtice i část kněží. Pro 
neposlušnost lidu chtěl dvakrát složit úřad, ale 
nakonec se odebral do kláštera v Římě. Když při jeho 
návratu ho lid již odmítl, odešel tedy k pohanským 
Prusům. Ti jej na Romovském poli probodli sedmi 
oštěpy a jeho hlavu narazili na kůl. Bylo mu asi 41 let. 
 

21. dubna – nez. pam. sv. Anselma, biskupa  
a učitele církve 
24. dubna – 5. neděle velikonoční   

 
 

V sobotu 23.4. 2016 v 18.00 hod. zveme na poutní 

slavnost - na Mši svatou v kostele sv. Vojtěcha  
v Litoměřicích. 

 

Nedělě dobrého Pastýře 
Den modliteb za povolání k duchovnímu životu 

 

 
 

V posledních dnech a zvláště 14. dubna prožívali Poláci 
oslavy 1050. výročí „křtu“ Polska. Kníže Měšek I. přijal 
roku 966 svátost křtu a tím zapojil svůj lid do širokého 
společenství křesťanské Evropy. Velkou zásluhu má 

na tom český národ, z kterého pocházela pražská 
princezna Dobrava. S ní se Měšek oženil. 

V roce 968 bylo založeno první polské biskupství 
v Poznani a v roce 1000 první arcibiskupství v Hnězdně.   

 

 
 

Duchovní lékárnička 
(Anselm Grün) 

 

Když televizní noviny informují jen o zničeném 
životním prostředí, katastrofách, válkách  

a hladomoru. 

   Když denně sledujeme televizní zprávy a pořád  
jen slyšíme o nových katastrofách, může to být skličující. 
Máme dojem, že Bůh je od tohoto světa na hony daleko. 
Všechno je špatné, všude kolem tolik neštěstí. Jak ještě 
máme doufat ve zdravý svět? Jeden z prvních mnichů- 
Evagrius, psycholog, neargumentuje tím, že bychom 
měli vidět i to dobré ve světě. Vždyť přes všechno  
zlé je tu pořád ještě krása stvoření, pořád ještě existují 
dobří lidé, kteří dokážou pomáhat druhým. Evagrius 
nás nehodlá utěšovat, nýbrž nabízí slova,  
jež jsou výzvou a jež zpochybňují naše myšlení. Vybízí 
nás, abychom se přimkli k Bohu, protože  
on se o nás postará. Kdo hledí k Bohu, bude žít zdravým 
životem i uprostřed nezdravého světa. 
„Pane, jak dlouho budeš přihlížet? Od řvoucích zvířat 
vysvoboď mou duši, od lvů můj život.“        (Žalm 35,17)  
 

 
 

 
SBÍRKA 

 

Římskokatolická farnost Lovosice pořádá sbírku na obnovu 

zvukového zařízení kostela. 

Sbírka z neděle 10. dubna vynesla 6.160,- Kč 

Další sbírka se vyhlašuje na neděli 1. května 2016. 

 

24.4 vyhlásil papež František sbírku na Ukrajinu. Na tuto 

sbírku můžete přispět do zvláštní pokladničky u vchodu 

do kostela. 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 

Pán Bůh zaplať! 

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

 

192. Může církev měnit nebo obnovovat liturgii? 
   V liturgii najdeme proměnné i neproměnné části. 
Neměnné je všechno to, co je božského původu, jako 
např. Ježíšova slova při poslední večeři. Vedle toho  
ale existují i proměnné části, které církev za určitých 
podmínek dokonce musí střídat. Ježíšovo tajemství  
má být přece zvěstováno, slaveno a žito ve všech dobách  
a na všech místech. Proto i liturgie musí odpovídat 
duchu a kultuře jednotlivých národů. 
   Ježíš dokázal oslovit celého člověka, jeho ducha  
i rozum, jeho srdce i vůli. A o to také usiluje liturgie. 
Proto má bohoslužba v Africe odlišný ráz než v Evropě, 
jinak se slaví v domově pro seniory než při světovém 
setkání mládeže, ve farnosti má jiný charakter  
než v klášteře. Ale vždycky a všude musí být zřejmé,  
že jde o bohoslužbu jediné světové církve. 
 


