
Z DNEŠNÍHO EVANGELIA  
   Ježíš řekl svým učedníkům: „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 16, 12-15)      

Nejsvětější Trojice: 

BŮH OTEC, SYN BOŽÍ A DUCH SVATÝ 

 
  

K ZAMYŠLENÍ 
   V teologii se rozlišuje dvojí pohled na tajemství 
Nejsvětější Trojice. První pohled odhaluje skutečnost 
Boží prostřednictvím událostí naší vlastní záchrany. 
Uvědomujeme si, že Syn Boží za nás zemřel, že Duch 
svatý nás posvětil ke službě… Tomuto přístupu říkáme 
„ekonomická Trojice“. Lze ale na věc nahlížet očima 
toho, kdo mohl vstoupit přímo do tajemství Božího.  
Pak mluvíme o „imanentní Trojici“. Nejde ani tolik  
o pojmy jako odvahu nahlédnout do Božího života  
tak říkaje zevnitř. Čím Bůh žije, když pomineme člověka 
a jeho svět? Je to až neuvěřitelně jednoduché:  
žije absolutní láskou, která se daruje. Otec se daruje 
Synu a Syn odpovídá stejně Otci sebedarováním. Tento 
neuvěřitelný proud lásky je Duch svatý. Zkusme  
se na chvíli stát jakoby diváky a sledovat toto tajemství. 
Nechme se tím zcela strhnout. Ale Bůh nás pozval, 
abychom šli ještě dále! My se smíme do tohoto proudu 
lásky sami zapojit. To je nebe!                    (Pramen: vira.cz) 

MODLITBA  
 

Zůstávej s námi, Duchu Svatý 

zde jsme, Pane, Duchu Svatý, přijď k nám a zůstávej 

s námi, 

svou milostí se vlij do našich srdcí! 

Uč nás, co máme činit a kam dospět, ukaž nám, jak 

máme působit. 

Ty, jenž nade vše miluješ poctivost, nedopusť, 

abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád. 

Ať nás nesvede z cesty nevědomost, neovlivní lidská 

pochvala a přízeň, 

nepokazí úplatnost či falešné ohledy. 

Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost, 

abychom byli v tobě svorně zajedno a v ničem 

 se neuchýlili od pravdy. Amen. 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Jen pramálo lidí chápe, jak nekonečně mnoho  

je skryto v samotě.               (Wilhelm von Humboldt) 
 Všední požitky a všední strasti jsou společné; 

nejvyšší hrdost a nejhlubší bolest zůstávají osamělé. 
(Anastasius Grün) 

 Staří přátelé jsou jako staré víno, které je čím starší, 
tím lepší. A čím jsme starší, tím více se učíme  
toto nekonečné dobro oceňovat.      (Adalbert Stifter)  
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AKTIVITY V TÝDNU: 
+ Modlitební skupina  út od 16.30 
+ Adorace Nejsvětější Svátosti 28.5.2016 od 20.00  

 
 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
Ne 22.5.2016 – v 9.00  za † Antonína a Vlastu 
                   v Sulejovicích v 10.30 poutní Mše sv. za 
farníky, účastníky a spoluobčany 

Ne 29.5.2016 – v 9.00 za farníky 
           v  Sulejovicích v 10.30 Mše svatá nebude 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30  

St – v 17.30  25. 5. Mše svatá se 

konat nebude  
Čt – v 7.30   

Pá – v 17.30  

Ne – v 9.00   

SULEJOVICE Ne – v 10.30 29.5. Mše svatá se 

                                                 konat nebude  
MILEŠOV Pá – v 9.00   

VELEMÍN So – v 10.00  21. května se Mše 

svatá konat nebude 

LUKAVEC  17.5.2016 v 15.00 

VÁCLAV č. 20. (2016) 

22.5.2016 
 

 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 
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NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 

 
 

25 května – nez. pam. sv. Bedy Ctiodného, 
kněze, a učitele církve  

 

   Narodil se roku 672-673 na území kláštera 
wearmoutského v Northumbrii na severovýchodě 
Anglie. Životopisci předpokládají, že byl sirotkem, 
protože v sedmi letech ho příbuzní dali na vychování 
do benediktinského kláštera ve Wearmouthu. V roce 
682 s několika mnichy přešel do nově otevřeného,  
11 km vzdáleného kláštera v Jarrově. Toto nové 
středisko mnišského života se stalo Bedovým 
celoživotním domovem. 
   Jeho vychovatelem byl opatův pomocník a pozdější 
nástupce i světec Ceolfrith. Pod jeho vedením 
získával nadaný Beda bohaté a všestranné vědomosti 
i vynikající výchovu. Již v 19ti letech získal jáhenské 
svěcení, ale kněžské přijímal až ve 30ti letech. Vzorně 
plnil základní povinnosti řeholního života, ale krom 
nich a modlitby všechen ostatní čas věnoval studiu, 
vyučování a psaní. Studoval hlavně ve dne a v noci  
se modlil. Byl velmi vytrvalý a tak během svého 
života vykonal velmi mnoho. 
   Jako jáhen začal psát gramatická a literární díla. 
Většinou latinsky, ale některé spisy i v lidové řeči. 
Jeho všestranné vědomosti se promítly i do jeho děl. 
Najde se v nich matematika, zeměpisné i dějepisné 
znalosti, rovněž astronomie a přírodní vědy, zabýval 
se řečnickými spisy i básněmi. Ovládal řečtinu  
a hebrejštinu. Psal výklad Písma svatého  

a vyzdvihoval jeho věroučný i mravoučný smysl. 
Využíval také práce církevních otců. V jeho 
písemnostech převládala teologická díla s padesáti 
homiliemi, jenž mu získaly jméno Ctihodný. Některá 
díla se týkala hlavně věrouky a mravouky.  
S profesionální svědomitostí psal ale i dějiny církve  
v Anglii. Jeho "Historia Ecclesiastica Gentis 
Anglorum" v pěti knihách mu vysloužila i přezdívku 
"otec anglických dějin". Napsal také životopisy 
svatých ve formě osobitého martyrologia. 
   Bedovým nejdelším pobytem mimo klášter  
v Jarrově byla asi v r. 734 doba strávená přednáškami 
na vyšší klášterní škole v Yorku, kam byl pozván 
bývalým žákem, opatem a arcibiskupem Egbertem. 
O velikonocích r. 735 těžce onemocněl a i přes 
problémy s dýcháním se zúčastňoval řeholních 
modliteb a snažil se pokračovat i ve psaní. Zemřel  
o svátku Nanebevstoupení Páně s chvalozpěvem  
na rtech: "Sláva Otci i Synu i Duchu sv. ..." 
   Pohřben byl v klášteře a za doby dánských nájezdů 
kolem r. 1025 byly jeho ostatky přeneseny  
do durhamské katedrály. V r.1541 při odtržení Anglie 
od katolické církve byl hrob zničen a jeho kosti  
se s dalšími dostaly do společného hrobu. Po utišení 
náboženského nepřátelství mu vzdávali úctu  
i nekatolíci. Titul církevního učitele mu byl oficiálně 
udělen až koncem XIX. století papežem Lvem XIII. 
Skrze sv. Bedu ať i nám září Boží moudrost a učí nás, 
že máme vydávat světlo svými dobrými skutky. 

 
Po celý měsíc květen se budou na závěr Mše svaté 

konat májové pobožnosti. Zveme vás k účastí. 
 

25. května – nez. pam. sv. ŘehořeVII., papeže, také 
sv. Magdalény de´ Pazzi, panny 
26. května – pam. sv. Filipa Neriho, kněze 
27. května – nez. pam. sv. Augustina z Canterbury, 

biskupa 
29. května – slavnost Těla a Krve Páně 

 

 

ÚSMĚV 
 

Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho. 
Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, 
kdo ho daruje. Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj 

bývá někdy věčná. 
   Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo 
není tak chudý, aby ho nemohl darovat. 
   Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech  
je oporou, a je citlivým znamením přátelství. 
   Úsměv přináší odpočinek, v znechucení vrací odvahu, 
v zármutku je útěchou a pro každou bolest  
je přirozeným lékem. 
   Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást, 
protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. 
   Kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro tebe úsměv, 
ačkoliv na něj čekáš … buď tak velkodušný a oblaž  
ho ty svým úsměvem, protože nikdo nepotřebuje  
tak úsměv, jako ten, kdo ho nemá pro druhé. 
 

 
 

V sobotu 21. května 2016.  byl v německém Schönstattu 

vysvěcen na jáhna náš rodák z Litoměřic Jiří Landa 

 

 

 

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

 

196. Kdo může být pokřtěn a co se požaduje od 
čekatele křtu? 

   Každý člověk, který ještě není pokřtěný, může 
přijmout křest. Jediným předpokladem křtu je víra, 
která při křtu musí být veřejně vyznána. 
   Člověk, který chce přijmout křesťanskou víru, nemění 
pouze svůj pohled na svět. Vstupuje totiž na cestu učení 
se (katechumenát), během níž se připravuje na přijetí 
Božího daru ve křtu. Osobním obrácením a křtem  
se stává novým člověkem, živým údem Kristova těla – 
církve. 
 


