
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Následující příběh se odehrává na konci doby soudců, tedy 

někdy kolem roku 1050 př. Kr. Kněz Eli slouží ve svatyni, kde je 

archa úmluvy – znamení Boží přítomnosti. Eli a jeho synové se 

zpronevěřili Hospodinu. Bůh si vyhlédl jiného člověka, který bude 

provázet velké změny v Izraeli – začíná doba králů.  
                                                                                      (Pramen: v ira.cz) 

 

   Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin 

zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Běžel k Elimu  

a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať 

se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ 

Samuel  vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On 

odpověděl: „Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ Samuel 

totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve 

slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel  

k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že 

chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-

l i pak volat, řekni: ‘Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.’“ 

Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se  

a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj 

služebník poslouchá.“ Samuel rostl a Hospodin byl s ním  

a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.  
                                                                            (1 Sam 3,3b-10.19) 

 
Z dnešního evangelia  

    

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde 

kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, 

a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se 

jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo 

znamená Mistře – „kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli 

tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř 

hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana 

slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve 

nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to 

přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj 

pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat 

Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).    (Jan 1,35-42) 

 

 

Zamyšlení 
 

   Není tak snadné přijmout a uvěřit, že Ježíš je skutečně Božím 

synem. Ale jak najít odpověď? Nabízí ji sám Pán. Stačí, když 

člověk vstane a zkusí s Ježíšem mluvit, vydá se za ním a sleduje, 

jak jedná. Není to nic složitého a není třeba se bát, že něco 

pokazíme. Má to však určitý háček. Nelze se vydat za Pánem  

a přitom neopustit nic z toho, co vytvářelo náš svět do okamžiku 

setkání s Kristem. Stačí poslechnout Ježíšova slova: „Pojďte  

a uvidíte“. Pán se nesmál možná naivní otázce učedníků, ani 

nevyčetl Ondřejovi, že přivedl ještě někoho cizího. Naopak 

hledá, co v člověku je, a každému nabízí jeho vlastní úkol. 
                                                                                  (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

 

Bože, moudrost, to není jen poznání či způsob, 

jak využívám své schopnosti. 

Nejdůležitější je, jak to vše pomáhá formovat můj 

charakter. 

Obdaruj mne, prosím, touto moudrostí. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Pokud dokážeš pohnout s vlastním trámem, můžeš vyjímat 

cizí třísky. 

 Všechny vědomosti jsou k ničemu, pokud nevedou blíž 

k Tomu, který nám dal rozum. 

 Nedělej si o Bohu žádné iluze – On si je o tobě taky nedělá. 
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 2. neděle v mezidobí 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Už je to týden, jak začalo liturgické mezidobí. Proto se také 

ocitáme na začátku evangelia u povolání apoštolů. Ač je 

„povolání“ od Boha často spojováno s osobní životní cestou, 

přesto se církev stále znovu k tématu povolání vrací. Kam nás 

Pán volá? Možná máme učinit ve svém životě nějakou změnu či 

se nově rozhodnout pro věrnost nastavené cestě. 

Modlitební skupina - Út v 15.30 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

 

Ne 14.1. 2018 v 9.00 za Boží požehnání pro Lukáše  

a Marušku 

                                          Sulejovice v 10.30 na dobrý úmysl 

So 20.1. 2018 Velemín za † rodiče Marii a Jindřicha 

Ne 21.1. 2018 v 9.00  za † rodiče a prarodiče a členy 

rodin Mrázkova a Pruschowitzova 

                                       Sulejovice v 10.30 se nekoná 

 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 16.30  v kapli na faře 
St – v 16.30   v kapli na faře 
Čt – v 7.30   v kapli na faře 
Pá – v 16.30  v kostele 
Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30    21.1. se nekoná 
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00     

LUKAVEC  16.1. 2018 v 15.00 

VÁCLAV Č. 2. (2018)    

        14.1. 2018 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 

 

16. ledna - připomínka sv. Marcela I., papeže 
 

 

I NEJNIŽŠÍ PRÁCE MŮŽE BÝT PRACÍ PRO BOHA 

   Roku 303 bylo rozpoutáno kruté pronásledování křesťanů a po 

smrti papeže Marcelina (24.10.304) zůstával Petrův stolec 

neobsazen. Ke zvolení Marcela za papeže došlo až 27.5. 308. 

   Byl synem Benedikta z Via Lata. Po Diokleciánově 

pronásledování začal obnovovat Církev. Nad Římem však vládl 

pohanský Maxentius a mnozí měli obavy, zda se nedostane  

k vládě krutý Galerius. Jedním z nových úkolů papeže Marcela 

bylo řešení otázky, která se týkala návratu odpadlých křesťanů 

zpět do Církve. Vznikl velmi bolestivý problém následkem 

vzpoury se Heraklia proti papežem požadovanému pokání. 

Přitom Heraklius opouštěl Církev za dob relativního klidu a za 

Marcela si chtěl vynutit návrat násilím. 

   Zde si můžeme položit otázku: Jak bychom my řešil i dilema 

mezi zajištěnou a nejistou existencí, které je současně otázkou 

přináležení ke Kristu? (mnozí toto prožil i za dob komunistického 

režimu.) Jde nejen o otázku věčného života, ale především o to, 

nakolik si vážíme Krista, který má k nám takovou lásku, že se za 

každého z nás nechal umučit. Petr, domnívaje se, že je ze své síly 

dost statečný za Krista položit život, ještě téže noci jej třikrát 

zapřel. Pak neomlouval své jednání, ale bolestně ho litoval. 

   To vše měl papež na mysli, toužil po návratu odpadlých, ale při 

zachování spravedlnosti, která vyžaduje úctu a lásku ke Kristu. 

Kde chyběla vůči Bohu věrnost, tam je k návratu zapotřebí 

kajícnosti. 

   Církev v Římě přežila kruté vyvražďování a při organizaci 

obnovy bylo potřebné rozdělení do více než dvaceti okrsků  

k zajištění bohoslužeb. Někteří věřící se snažil i papeži pomoci 

finančně či materiálně a to zvýšilo nenávist proti němu z druhé 

strany. Římská paní Lucina odkázala Církvi celý svůj značný 

majetek a to se správci Říma nelíbilo. 

   Spor kvůli spravedlivému požadavku pokání přešel viditelně  

a neblaze do ulic a do světské snahy o udržení pořádku, přičemž 

se vina přičítala přísnosti papeže. Maxentius se chtěl vlivu 

papeže zbavit, aniž by tím pobouřil proti sobě značnou část 

Říma. Proto jej nedal přímo zabít, ale potupit a vyhnat.  

O způsobu nakládání s papežem nejsou všechny zprávy 

spolehlivé. Byl nucen poklízet po zvířatech. Ale i v té době prý 

psal biskupům do Antiochie list o přednostním postavení 

papeže, bez jehož souhlasu nemá být církevní sněm. Ponejvíce 

je udáváno, že papež Marcel byl odsouzen mimo vyhnanství  

i k obsluze koní pro poštovní vozy a později u toho místa vznikl 

chrám jemu zasvěcený. 

   Další zprávy hovoří o poklízení šelmám. Snad po tajném 

návratu z vyhnanství měl působit právě v domě od paní Luciny, 

který vysvětil. Pokud se to císař dozvěděl a rozhodl se tam 

chovat dravou zvěř, papež měl po ní, dle oněch nezaručených 

zpráv, znovu poklízet. 

   Po necelých osmi měsících vedení Církve podlehl soužení a byl 

pohřben v cemeteriu sv. Priscilly u silnice Salaria. 
 

17. ledna – pam. sv. Antonína,  opata 

18. ledna – Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

20. ledna – nez. pam. sv. Fabiána, papeže a mučedníka;  

sv. Šebestiána, mučedníka 

21. ledna – 3. neděle v mezidobí; (pam. sv. Anežky Římské) 

 

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. 

 

Pozvání  
 

   V úterý 16. ledna od 20 hod. vás zveme do kaple v DDKT  

v Litoměřicích na modlitbu chval. Mladí l idé animují tuto 

modlitbu hudbou, zpěvem, přímluvami a prostorem pro 

rozjímání. 
 

 

Setkání s Biblí 
 

   Každého, kdo by se chtěl ještě více seznámit s Písmem svatým 

srdečně zvu na úvodní setkání na faře 17. ledna od 17.30. Prosím 

vezměte s sebou svou vlastní Bibli = Starý a Nový Zákon, také 

sešit na poznámky, fixu, tušku, apod.  

 
 

Je Písmo svaté částečně dílem lidským, částečně dílem Božím?  

NE!  

Je celé dílem lidským a celé dílem Božího Ducha, tak jako třeba 

hudba pochází cele z klavíru a cele z pianisty. 

 Když působí Duch Boží, není člověk odstaven stranou,  

ale stává se plně sám sebou. 

   23. dubna r. 2017 proběhlo v sále Staré radnice v Lovosicích 

setkání farníků. Mým přáním je, aby se uskutečnilo další. Proto 

vás, milí a vážení farníci, prosím abyste si rezervovali dopolední  
a polední hodiny  21. ledna 2018. Setkání začneme samozřejmě 

v kostele mši svatou od 9.00h. a pokračovat budeme 

v prostorách Městského úřadu. Těším se na každého z Vás.  

Chci Vás lépe poznat a více se Vám věnovat. 

                                                                                 Váš o. Roman 

 
   Kdo by si přál požehnat byt, oznamte to, prosím, v sakristii nebo 

telefonicky: 774 073 728, mailem: farnost.lovosice@seznam.cz  

 

   Zvu na mše svaté sloužené v kapli na faře. Kéž nás bude co 

nejvíce k Boží chvále. 

 

Walter Kasper: Začít znovu od Ježíše Krista  
Podněty pro katechezi a výuku náboženství  

   

   Evangelium není program k vylepšení světa. Je evangeliem 

Ježíše Krista, na jehož tváři se zrcadlí láskyplná podoba živého 

Boha, který jde až na kříž a který je s námi i v těch nejtemnějších 
chvílích. Nová evangelizace je tedy přivedením k Ježíši Kristu  

a uvedením do přátelství s Ním. (...)  

   Kde se u nás děje uvedení do víry a do života z víry? Kde se lze 

u nás víře „učit“? Bezpochyby existují různé iniciativy pro 

obnovené zprostředkování víry (organizovaná hnutími; některé 

pořady v médiích). Tyto aktivity probíhají žel namnoze paralelně 

s oficiálními formami katecheze ve farnostech (pokud existují).  

   Výuka náboženství, které kdysi tato úloha připadala, už 

nemůže toto uvedení do víry a do života z víry v současných 

školních podmínkách poskytovat, byť je doprovázena intenzivní 

školní pastorací. Katecheze totiž nikdy nemůže být čistě školním 

učebním procesem; je vždy současně uvedením do 

křesťanského života a do života církve. Musí být tedy blízká 

životu, navazovat na zkušenosti, zkušenosti vysvětlovat  

a zprostředkovat zkušenosti nové. Vyžaduje tedy víc než učitele. 

Katecheze vyžaduje průvodce, mystagoga. Doprovod na cestě 

víry a mystagogie je možný pouze v prostorách a v osobní 

blízkosti církve a obce věřících. 

 
 

Sbírka ze 7.1. 2018 vynesla 2. 650,- Kč. Děkujeme. 

 

 

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

269. Mohou se manželé žijící v trvalé rozepři rozvést?  

   Církev si vysoce váží schopnosti člověka dodržet slib a zavázat 

se k celoživotní věrnosti. Bere v tomto ohledu člověka za slovo. 

Každé manželství může být ohrožováno krizemi. Společný 

rozhovor, (společná) modlitba, někdy i odborná terapeutická 

pomoc mohou otvírat cesty z krize ven. Především připomenutí 

skutečnosti, že ve svátostném manželství  je ve společném 

svazku ještě třetí – Ježíš, dokáže znovu a znovu rozdmýchávat 

naději. Ten, pro koho se manželství stalo skutečně nesnesitelným 

břemenem nebo kdo je dokonce vystaven psychickému či 

fyzickému násilí, může žít odloučeně. Přestože se tím ničí životní 

společenství, manželství zůstává nadále platné.  

   V životě manželů mohou nastat takové krize vzájemného 

vztahu, které zpětně odhalí, že jeden nebo oba partneři nebyli  

v okamžiku uzavření sňatku schopni manželství. Pak je manželství 

v právním smyslu neplatné. Po prověření dané situace příslušným 

církevním soudem může církev prohlásit takové manželství za 

neplatně uzavřené.  


