
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 

Prorok Izaiáš vystoupí v babylonském zajetí, kde desítky let 

žijí poslední Izraelité, často již potomci vyhnaných knížat  

a kněží. Prorok začal zvěstovat záchranu zajatcům. Od 49. 

kapitoly se v textu objeví postava Hospodinova služebníka. 

Tento neznámý zachránce je popisován jako někdo jiný  

než vojevůdce či politický lídr. On vysvobodí svůj lid.   

    (Pramen:  vira.cz) 
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného 

poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, 

abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka.  

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl 

nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, 

kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou  

a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem 

potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím,  

že nebudu zahanben.                 (Iz 50,4-7)   

EVANGELIUM 

Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, 

dali mu pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. 

Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si 

tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním 

jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním 

byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. 

Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. 

Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech 

ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z 

kříže!“ Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona 

a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. 

Je prý to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v 

něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm 

zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, 

kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala 

tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal 

Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to 

znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to 

uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On volá Eliáše!“ 

Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, 

nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však 

říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ 

Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom se 

chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se 

zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl 

zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z 

hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se mnoha lidem. 

Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to 

zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: 

„To byl opravdu Syn Boží.“     (Jan 11,1-45)  

Dnes je třeba neztratit z očí, že Svatý týden tvoří jeden velký 

celek. Jako by každý den byl kamínek mozaiky, která vrcholí 

vzkříšením. Teprve pak dostává všechno svůj pravý význam. 

Proto ani dnes neslavíme jen bolest, ale připomínáme si naši 

vlastní angažovanost pro Boha (svěcení ratolestí), Boží moc, 

která neztrácí kontrolu nad během událostí, i samotné 

tajemství Ježíšova sebedarování. Proto i dnes mají naplno 

zaznít slova druhého čtení: Ježíš je Pán!      (Pramen: vira.cz)  

  MODLITBA 

Drahý Pane, v tomto čase dávání a přijímání 

přehlédnu často dary, které mně dáváš Ty. 

Děkuji Ti za místo, kde mohu bydlet, 

za oděv, jídlo a všechny dobré věci,  

které mi denně opatřuješ. 

Děkuji Ti za lidi, které jsi postavil do mého života, 

kteří znají mé nedostatky, ale stále mne milují. 

Děkuji Ti, že zůstáváš se mnou v nesnázích života 

a táhneš mně blíž k sobě. 

Děkuji za pokoj, který dáváš jedině Ty. 

Nejvíc ze všeho Ti děkuji, Pane, za to, 

že ses narodil pro mou záchranu. 

Děkuji Ti, že moje budoucnost je ve Tvých rukou. 

Děkuji Ti, že jsi nadějí pro každého. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Otevřenost vůči bratru si nelze plést se zpovědí. Zpověď 

se odehrává před tváří Pána nebe i země  

a v přítomnosti člověka, který je k tomu pověřen. 

 Bůh stvořil krásný svět a v něm spoustu krásných věcí, 

ale těší se, jak s ním v tom díle budeme spolupracovat. 

 Ztrácíme jen to, čeho se sami vzdáváme. 
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+ Út – modlitební skupina v 16.30  

+ Velký pátek je dnem přísného postu. 

+ Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. 

+ Příští neděli - o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou 

požehnány pokrmy. 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 
 

Ne 9.4.2017  v 9.00 za věčnou spásu pro † rodiče  

a † bratra Jindřícha     Sulejovice v 10.30 za farníky 

Út 11.4.2017 na dobrý úmysl   

Zelený čtvrtek poděkování za Eucharistii 

Ne 16.4. 2017 v 10.30  za farníky a všechny účastníky 

Pondělí velikonoční v 9.00 za syna Janika – poděkování za 

50 let života s prosbou za další milosti 

                   Sulejovice v 10.30 za † rodiče a † sestru Libušku 

Út 18.4.2017 za † Rudu Effenbergra – za spásu jeho duše                                                            

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 (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00  15. dubna se Mše 

svatá nekoná 

10. dubna bude Mše svatá v Lovosicích v 17.30 

VÁCLAV č. 15. (2017) 

9.4.2017 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

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) 

neděle 10.30 

Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně 

(Zazpívá náš chrámový sbor. 

Přinášíme pokrmy 

 k požehnání.) 

pondělí 9.00 Pondělí v oktávu 

velikonočním 
 

 

V Sulejovicích nebude Mše sv. 16.4. a 23.4.  

ale 17.4. bude 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 

 

KARDINÁLOVY VÝZVY K POSTNÍ DOBĚ 
(Kardinál Miloslav Vlk) 

 

   My všichni se připravujeme na Velikonoce na obnovení 

svého křestního závazku. S tím je spojena i obnova misijního 

poslání, které je se křtem spojeno. Papežové poslední doby 

mluví o nové evangelizaci, která je úkolem všech pokřtěných. 

Lidé naší sekularizované společnosti si nás nepřicházejí 

poslechnout pod kazatelnu, ale nevěřící lidé žijí vedle 

křesťanů na pracovišti, v sousedství, potřebují vidět a zažít 

život křesťanů, aby se konkrétně setkali s alternativním stylem 

života pro tuto dobu – se životem podle evangelních hodnot u 

křesťanů. 

Evangelijní hodnoty, které jsou základem života každého 

člověka, jsou v této době téměř neznámé. Proto je posvátná 

postní doba důležitou dobou změny smýšlení u nás křesťanů, 

abychom nežili své křesťanství jen soukromě, pro svou spásu, 

v „ghetu“ farnosti, ale abychom hodnoty evangelia denně 

„vystavovali“ ve svém životě. Tam, kde stojíme, aby ti druzí 

kolem nás viděli a zažili, že my křesťané jsme v životě 

šťastni, že máme pokoj a klid v duši, že dovedeme nést i 

bolesti  

a utrpení, které běžně přicházejí, že dovedeme druhým 

pomáhat, že žijeme úctu k životu druhých, zvláště slabších, 

atd. Musíme být připraveni „vydat počet, svědectví“ o své víře 

i v diskusi s lidmi jiného přesvědčení.  

Společnost totiž žádnou jinou alternativu pro obnovu života a 

kultury vzájemných mezilidských vztahů ve společnosti nemá. 

Ti, kteří nesou odpovědnost za společnost, jsou bezradní, 

nevědí, nemají program, nanejvýš jsou schopni nasadit větší 

sílu policistů, aby udrželi a vnutili lidem nějakou kulturu 

mezilidských vztahů. Policie a vláda nemají zřejmě žádný 

program, jak měnit srdce a smýšlení lidí, snad si dostatečně 

neuvědomují, že svoboda je omezena pravdou a shůry danými 

zákony, platnými pro všechny. 

Dávno už se zapomnělo na ony slogany, že věda  

a pokrok vytvoří novou společnost. Všichni pochopili, že tato 

propaganda minulé doby je dnes už trochu směšná. Opravdu 

zbývá jediné – cesta evangelních hodnot, které musíme 

v pokorné nabídce a bez povyšování se přinášet ostatním. To 

je úkol postní doby, přeložený do řeči společnosti… 

 

Sestry a bratři v Kristu! 

Zveme Vás na Mši svatou a přátelské setkání farností, které 

spadají pod ŘKF sv. Václava v Lovosicích. 

23. dubna 2017 
 

09:00 hod.  Mše svatá v kostele  

sv. Václava v Lovosicích 

 

10:30 hod.    Zahájení setkání farností 

Sál STARÉ RADNICE 

(Školní 1, Lovosice) 

13:00 hod. Plánovaný konec 

  

Sbírka minulou neděli vynesla  2. 208,- Kč. Děkujeme. 

 

U Božího hrobu bude umístěna kasička pro sbírku na Svatou 

zemi. 

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

                                                                 

239. Jaký kladný účinek přináší svátost pokání? 

   Svátost pokání usmiřuje hříšníka s Bohem. 

Ve vteřině následující po rozhřešení je člověku tak, jako když 

si dá sprchu po namáhavém sportu, je to jako závan čerstvého  

vzduchu po prudké letní bouřce, jako probuzení do zářivého 

letního rána, jako pocit lehkosti při potápění … Ve slově 

„smíření“ (= stát se znovu /milovaným, přijatým/ synem) je 

to všechno obsaženo: znovu usedáme s Bohem k čistému 

stolu. 


