
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 

Prorok Ezechiel vystupuje v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.). 

Jeho lid propadá zoufalství ze ztráty vlastní země i svého kultu. Ale 

prorok vidí situaci jinak. Ve vizi zahlédne údolí plné suchých kostí, 

které však dostanou znovu podobu lidí a ožijí Božím duchem (Ez 

37,5-10). Stane se z nich mohutné vojsko. Ve verši 11 říká Izrael: 

„…zanikla naše naděje, jsme ztraceni…“ To Bůh odmítá, jak čteme 

v naší perikopě.                                                       (Pramen:  vira.cz) 

Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z 

nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské ze-mě. Tu poznáte, že já 

jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! 

Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak 

poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Hospodin.  

(Ez 37,12-14)   

EVANGELIUM 

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a 

její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a 

utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry 

tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je 

nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k 

slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její 

sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni 

v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme 

znovu do Judska!“. (...) Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, 

chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: 

„Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať 

bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr 

vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v 

poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve 

mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře 

navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi 

Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech odešla, 

zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ 

Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud 

nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla 

naproti. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že 

rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam 

vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, 

klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by 

byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, 

kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se  

a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se 

podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ale 

někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, 

také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a 

přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: 

„Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, 

už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem 

ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. 

Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já 

jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli 

zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po 

těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý 

vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou 

šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z 

těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj 
uvěřilo.                (Jan 11,1-45)  

Postní doba je časem zvěstování celé šíře radostné zvěsti evangelia! 

Dnes stejně jako před staletími Bůh říká: „Vdechnu vám svého ducha 

a ožijete!“ Lazar byl vzkříšen jen na čas, znovu později zemřel. 

Pouze předznamenal vzkříšení, jaké mělo teprve přijít. Ježíš věděl, že 

jeho skutek připravuje apoštoly, aby uvěřili. Ale „zážitek víry“ 

zakouší Marta – její víra se proměňuje.  Z teoretické víry se stává 

skutečná. Ona už nejen tuší, ale dnes vírou poznává, kdo je Mesiáš 

mající moc nad smrtí!      (Pramen: vira.cz)  

  MODLITBA 

Laskavý Pane, dej mi prosím, pokorné srdce 

a ochotu dát Ti svolení k tomu,  

abys proměňoval mou povahu. 

Vím, že jsem slabý, a uvědomuji si i svou nehodnost. 

 

 

 
 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Možná se nejvíce modlíme, když toho nejméně říkáme, a 

možná se modlíme nejméně, když toho říkáme nejvíce. 

(sv. Augustin) 

 Kdybychom častěji hleděli na kříž, už by nás nenapadlo 

obviňovat Boha, že se o nás nezajímá. 

 Ať to zažíváme popáté nebo posté, neberme  

za samozřejmost, že každé jaro začne proudit nový život. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

             
            TÝDENÍK 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

FARNOSTI  

sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  

410 02 Lovosice 

webové stránky: 

farnostlovosice.cz 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ Út – modlitební skupina v 16.30 na faře 

+ Křesťanské rozhovory  St 5.4. po Mši sv. 

+ Pátky v postní době – v 17.30 křížová cesta  

po ní Mše sv. 

 

INTENCE MŠÍ SV. 

 
 

Ne 2.4. 2017 v 9.00  za † pana Jiřího Stýbla   

 Sulejovice v 10.30  

Čt 6.4.2017 za † otce 

Ne 9.4.2017  v 9.00 za věčnou spásu pro † rodiče  

a † bratra Jindřícha Sulejovice v 10.30 za farníky 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
LOVOSICE Út – v 17.30 v kapli  

St – v 17.30 v kapli  

Čt –  v 7.30 v kapli  

Pá – v 17.30 v kostele 

Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30  
MILEŠOV Pá – v 9.00  (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00  8. a 15. dubna se Mše 

svatá konat nebude 

LUKAVEC Út 4.4. 2017 v 15.00  

VÁCLAV č. 14. (2017) 

2.4.2017 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 
 

2. dubna – připomínka sv. Františka z Pauly, 

poustevníka 
 

Narodil se asi 27.3.1416 (dle některých až 1436) v Paole u 

Neapole v jižní Itálii, v kraji Kalábrii. Dlouho bezdětní rodiče 

si jej vyprosili na přímluvu sv. Františka z Assisi a dali mu 

jeho jméno. Dle příslibu z doby, kdy mu pro onemocnění 

hrozila slepota, byl již ve 12-13ti letech dán do 

františkánského kláštera v San Maroco. Tam pomáhal v 

kuchyni a vykonával další různé práce. Asi po roce byl  

s rodiči na pouti v Římě, v Assisi, Spoletě a Monte Cassině. 

Po návratu se rozhodl pro asketický život poustevníka. Zprvu 

poustevničil blízko rodiště ve skalách pod Paolou  

a pak, aby nebyl rušen návštěvami, v roklinatém mořském 

břehu, kde si vyhloubil jeskyni. Žil v největší přísnosti. Přidali 

se k němu další muži, a tak založil nejpřísnější kongregaci 

poustevníků, později změněnou na řád Nejmenších bratří. 

Přísnost života sv. Františka je srozumitelná jen v kontextu 

veliké lásky a pokory, kterou byl prozářen. Ustavičný půst, 

který je čtvrtým slibem, odůvodňuje slovy: "Když se tělo 

postí, duch se očišťuje". 

 

4. dubna – připomínka sv. Izidora, biskupa a učitele 

církve 

5. dubna – připomínka sv. Vincence Ferrerského, kněze 

7. dubna – připomínka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 

 

9. dubna přinášíme ratolesti. Květnou nedělí začíná Svatý 

týden. Tak nádherný a veliký. Skončí všechno happy endem. 

Abychom ale pocítili opravdově a hluboce Ježíšovo vítězství 

nad zlem, nad hříchem a smrtí, potřebujeme se ponořit do jeho 

obrovského utrpení. Proniknout do nitra... 

Nedovolme, aby nám někdo, nebo něco znemožnilo účast na 

liturgických obřadech Svatého týdne. 

LOVOSICE  Velikonoční Triduum 

Zelený 
čtvrtek 

9.00 
17.30 

Missa chrismatis - Katedrála 
Mše na památku Večeře Páně 

Velký pátek 15.00 
Památka umučení Páně 

(křížová cesta  
a velkopáteční liturgie) 

Bílá sobota 20.00 
Velikonoční vigilie 

(žehnání ohně, po ní liturgie  
v kostele) 

Velikonoční 

neděle 
10.30 

Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně 

(Zazpívá náš chrámový sbor. 
Přinášíme pokrmy 

 k požehnání.) 

Velikonoční 

pondělí 
9.00 Pondělí v oktávu 

velikonočním 

V Sulejovicích nebude Mše sv. 16.4., ale 17.4. v 10.30 
 

 
 

ZPOVĚD` 
V našem kostele bude ve středu 12. dubna den zpovědi. Tato 

svátost nás připravuje na plné a radostné slavení velikonočních 

svátků. Přijede ještě jeden kněz. Budeme zpovídat od 16.30 h. 

v kostele. V 17.30 h. začne Mše svatá. Ti, kteří nemohou přijít 

tento den, se mohou se mnou domluvit telefonicky- 774 073 728. 

 

Katolická církev nenutí ke svátostem, máme si ale uvědomovat, že 

každý, kdo o sobě říká, že je katolík, touží po usmíření s Ježíšem. 

Proto nám církev dává ve 2. církevním přikázání povzbuzení: 

Vyzpovídat se ze svývh hříchů alespoň jednou za rok.  

Prosím, s kněžské starosti o vás, přijďte se usmířit s Bohem.                                                        
o. Roman Depa 

 

ŽIVOT V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Jedna z hodnot, jíž mnozí lidé, a dokonce i mnozí křesťané, 

nerozumí, je život v Boží přítomnosti. Jak to chápu já? 

Snažím se žít v Boží přítomnosti? Jako by se na mě Bůh 

díval? Jako by? Ale vždyť on se dívá! Jakmile si toto 

uvědomím, musí to podstatně změnit způsob mého života. 

Nutně to člověka vede k mravnímu charakteru, k čistotě, o 

jaké se materialistům ani nesní. Tímto poznáním bude naplněn 

i náš pohled na kříž. Vyvolá to bolest nad našimi hříchy a 

současně radost, protože právě tímto prozřením je zajištěno 

naše vítězství a vykoupení. Začínáme pak chápat paradoxní 

výroky světců – „Ó šťastná vino!“ – „Ó toužím po tobě“. 

Jedině pod tímto zorným úhlem můžeme chápat i Kristovo 

„chci, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla 

dokonalá“. Proč to řekl právě na začátku dne svého utrpení? 

Proč ne jindy? 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu 

světových dní mládeže a koná se v České republice 

přibližně jednou za 5 let. 

Motto: „Nebojte se!“ 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít 

několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní věková hranice 

neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky  

a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro 

mládež). 

Kdy a kde 

V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. Hlavní pódium: Korunní 

pevnůstka. 

Za kolik 

950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na 

účet do 12. 6.  1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby do 14. 

7.  1 400 Kč - přihlášení později od 1 600 Kč - příspěvková cena na 

podporu setkání 2 900 Kč - reálná cena 

Přihlášení 

Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku. Přihláška je 

závazná. Na zadanou emailovou adresu Ti přijde potvrzovací email s 

ID kódem, který slouží jako variabilní nebo specifický symbol a k 

ověření stavu Tvé přihlášky. Stav své přihlášky si můžeš ověřit v 

záložce "Kontrola přihlášky" na této stránce. 

V případě změn vyplněných údajů po odeslání přihlášky kontaktuj 

A/DCM ve své diecézi. 

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

                                                                 

238. Může kněz sdělovat někomu dalšímu, o čem se 

dověděl ve svátosti smíření? 

V žádném případě ne. Zpovědní tajemství má absolutní 

platnost. Každý kněz by byl exkomunikován, kdyby sděloval 

někomu jinému cokoliv z toho, co se dověděl ve svátosti 

smíření. Dokonce ani policii nesmí nic říci nebo naznačit. 

Sotva by kněz bral něco jiného tak vážně než právě zpovědní 

tajemství. Známe kněze, kteří raději podstoupili smrt a 

mučení, než by ho porušili. Proto lze ve svátosti smíření 

hovořit zcela otevřeně a s naprostým klidem knězi svěřit úplně 

všechno, protože jeho jediným úkolem v tomto okamžiku je 

být „Božím uchem“.  
 

https://olomouc2017.signaly.cz/registrace
https://olomouc2017.signaly.cz/registrace/check
https://olomouc2017.signaly.cz/1607/kontakty
https://olomouc2017.signaly.cz/1607/kontakty

