
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Třináctá kapitola třetí knihy Mojžíšovy se věnuje 

malomocenství, infekční nemoci ohrožující periferní nervy a další 

chladnější oblasti těla – kůži, sliznici. Dnes je léčitelná, ale tehdy 

nikoliv. Proto Zákon tyto lidi vylučuje ze společenství, aby 

neohrozili ostatní. Takový člověk už nemá práva, je vyobcován, 

bez naděje…     (Pramen: vira.cz) 

 

   Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže 

na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna – což bývají příznaky 

zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi 

nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se 

objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech,  

s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: 

‘Nečistý, nečistý!’ Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít 

vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo 

tábor.“    (Lv  13,1-2.45-46) 

 
Z dnešního evangelia  

    

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: 

„Chceš-l i, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, 

dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho 

malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč  

a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se 

knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na 

svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu 

událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, 

ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu 

chodili l idé odevšad.   (Mk 1,40-45) 

 

 

Zamyšlení 
 

   První věty evangelia jsou skvělým vyjádřením, co znamená 

přijmout Kristovo evangelium. Malomocný byl ztracen, neměl 

právo žít ve společnosti. Nesměl se ani přiblížit, nikdo mu 

nepodal ruku, ani se ho nedotknul. Ale Ježíš řekl: „Chci, buď 

čistý!“ A byl čistý! Bůh má moc člověka zachránit. Malomocný  

z evangelia měl odvahu přijít a měl i pokoru dovolit Bohu zvolit 

své řešení. Ale neměl vnitřní kázeň. Jeho poblázněné jednání 

zkomplikovalo hlásání evangelia. Křesťanská radost není pohled 

na svět skrze růžové brýle. Je radostí z Boha, která se opírá  

o realitu.     (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

Milostivý Bože, odpusť mi, 

že často kritizuji a odsuzuji. 

Stvoř mi, prosím, čisté srdce a naplň ho svou láskou. 

Ať je Tvá bezpodmínečná láska zřetelně 

slyšet a vidět v každém mém slově a činu. 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Bůh povyšuje i ponižuje – abys věděl, na co se můžeš těšit. 

 

 Co se stane s člověkem, který skutečně uvěří v Spasitele? 

Přestane si konečně myslet, že může někoho spasit. 

 

 Člověk ví, co chce – Bůh ví, jak to dopadne. 
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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  Dnes je Světový den nemocných –  160. výročí 

zjevení Panny Marie v Lurdech. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modlitební skupina - Út v 15.30 

Pátky v postní době – v 16.30 h. křížová cesta po ní mše 

sv. 

 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

Ne 11.2. 2018 v 9.00   

                                                  Sulejovice v 10.30  

Čt 15.2. 2018 za † rodiče Kudrmanovy a sourozence 

So 17.2. 2018 za † rodiče a Jaromíra 

Ne 18.2. 2018 v 9.00 za † Mons. Antonína Bradnu 

                                                  Sulejovice v 10.30  

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   
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00     

LUKAVEC  13.2. 2018 v 15.00 
 

VÁCLAV Č. 4. (2018)    

        11.2.2018 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

18. února – připomínka sv. Simeona a Anny 
 

 

   Tato připomínka nás svými postavami a dějem vrací k svátku 

Obětování Páně, kdy jsme si připomínali vystoupení Simeona  

a Anny v jeruzalémském chrámu. 

   Simeon byl muž spravedlivý a bohabojný, kterému ve zjevení 

bylo slíbeno, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Písmo o něm 

říká: "Duch Svatý byl s ním." Z vnuknutí sv. Ducha přišel do 

chrámu, když se P. Maria s Josefem chystali k obětování Ježíška 

jak předpisoval Zákon. V něm poznal Syna Božího, vzal jej do 

náručí a velebil Boha, jak můžeme číst u prvního svátku 3. 2. 

Předpověděl také, že Ježíš vyvolá boj v Izraeli i v celém lidstvu  

a bude k věčné spáse všem, kdo v něho uvěří, ale že bude  

i znamením, jemuž budou zatvrzelí hříšníci odpírat ke své zkáze. 

   Se Simeonem si připomínáme i prorokyni Annu. Písmo sv. o ní 

říká, že žila při chrámu a byla "dcera Fanuelova z pokolení 

Ašerova. Byla již pokročilejšího věku; když se jako dívka provdala, 

žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého 

osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem  

i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami a v tu chvíli k nim (k svaté 

Rodině) přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, 

kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma." (Lk 2,36-38) 

 
14. února – Popeleční středa – začátek postní doby – den 

přísného postu (tento den újma v jídle se týká osob mezi 18. a 60. 

rokem života). Před každým přijímáním svátosti oltářní je 

eucharistický půst 1 hodinu. 
 

18. února – 1. neděle postní 
 

Pátek  prvního postního týdne - 23. únor 2018  - stanovil papež 

František jako Den  modlitby a postu za mír. 

 

Bůh a evoluce se nevylučují, míní Benedikt XVI. 

  Ve Spojených státech se vede spor mezi takzvaným 

kreacionismem a evolucionismem. Obojí se klade jako vzájemně 

neslučitelné alternativy: kdo věří ve Stvořitele, neměl by myslet 

na evoluci, a kdo naopak hájí evoluci, měl by vylučovat Boha. 

Tento protiklad je nesmyslný, protože z jedné strany existují 

mnohé vědecké důkazy ve prospěch evoluce, jež se jeví jako 

fakt, který obohacuje naše poznání. Na druhé straně však 

evoluce neodpovídá na všechny otázky, především na velkou 

filozofickou otázku: Odkud to všechno pochází? Jak to všechno 

směřovalo a nakonec dospělo až k člověku? 
 

Zdá se mi důležité, aby se rozum více otevřel, aby viděl nejen 

tyto důkazy, ale i to, že nestačí na vysvětlení celé skutečnosti. 

Náš rozum může zjistit, že není něčím iracionálním či produktem 

iracionality. Všemu předchází jiný, stvořitelský rozum a my jsme 

odleskem tohoto tvůrčího rozumu. Jsme myšleni a chtěni. Existuje 

tedy myšlenka, smysl, který mne předchází a který musím odhalit, 

následovat a který dá smysl mému životu. 
 

Jsme myšleni a chtěni … 

Pozvání  
 

Setkání s Biblí 
 

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

srdečně zvu na 3. setkání na faře 14. února od 17.30. Prosím 

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

sešit na poznámky, fixu, tušku, apod.  

   Probírat budeme perikopu:  Mt 18,6-9 

 

 
 

Popeleční středa 

Jl 2,12-18; 2 

   Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, 

v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty,  

a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý  

a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Kdo ví, 

zda se neobrátí a neodpustí, nezanechá po sobě požehnání: 

obětní dar a úlitbu pro Hospodina, vašeho Boha? Na Siónu 

zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte shromáždění, svolejte 

l id, zasvěťte obec, sezvěte starce, shromážděte děti i kojence; 

ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice! Kněží, 

Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají: 

„Ušetř, Hospodine, svůj l id, nevydávej své dědictví v potupu, aby 

nad ním nevládli pohané!“ Proč se má mezi národy říkat: 

„Kdepak je ten jejich Bůh?“ Velkou láskou se Hospodin roznítil ke 

své zemi, smiloval se nad svým lidem. 

 

   Víra je  

   osobním vztahem s Bohem, je osobním setkáním, ale neděje se 

bez druhých lidí. Kdybychom neměli svědectví Mojžíše, proroků  

i apoštolů, jak nám je podává Bible, mohla by být naše víra jen 

souhrnem našich fantazií. Nikdo nemůže věřit „za nás“, ale my 

nemůžeme věřit bez spolehlivých svědků víry. 

   

 Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Sbírka ze 4.2. 2018 vynesla 2. 140 ,- Kč. 

 
Pán Bůh zaplať! 

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

271. Proč se křesťanská rodina také nazývá „domácí církví“?  

   To, co je – CÍRKEV ve velkém, je rodina v malém: odraz Boží 

lásky ve společenství lidí. Každé manželství se naplňuje  

v otevřenosti vůči druhým, vůči dětem, které Bůh dává darem,  

v duchovním přijetí, v pohostinnosti a ochotě být tu pro druhé.  

   V prvotní církvi byli l idé na „nové cestě“ křesťanů uchváceni 

„domácí církví“. Často přijali víru v Pána i s celou svou rodinou. 

Rovněž mnoho jiných… přistupovalo k víře a dávalo se pokřtít“.  

V nevěřícím světě vznikaly ostrůvky živé víry, místa modlitby, 

společného sdílení a srdečné pohostinnosti. Řím, Korint, 

Antiochie, další antická velkoměsta byla brzy protkána 

domácími církvemi jako světlými body. I dnes se mohou stát 

rodiny, ve kterých je Pán Ježíš doma, skutečným kvasem obnovy 

naší společnosti. 


