
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Čteme Desatero v jeho originální podobě (nikoli v úpravě sv. 

Augustina). Text zazněl v rámci setkání Mojžíše s Hospodinem na 

hoře Sinaj. Má formu smlouvy: Bůh prezentoval, kým je, a nabídl 

své doprovázení Izraeli (19. kapitola) a nyní vyjadřuje své 

podmínky, za kterých bude Izrael chránit a provázet.  (Pramen: 

vira.cz) 

 

   Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj 

Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 

Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž 

žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo 

ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani 

tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu 

otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě 

nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo 

mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména 

Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo 

by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být 

svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 

sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš 

dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok 

a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěho- valec, kterého jsi 

přijal k sobě. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, 

moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto 

Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti 

svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává 

Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. 

Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit 

po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého 

bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho 

býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému 

bližnímu.“    (Ex 20,1-17) 

 

Z dnešního evangelia     
 

   Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do 

Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů  

i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal 

všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel 

peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte  

s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho 

učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě 

stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, 

že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, 

a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám 

se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech 

dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl 

vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci,  

a uvěřil i Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě  

o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když 

viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, 

protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco  

o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.   (Jan 2,13-25) 
 

 

 

Zamyšlení 

   „Jak nám dokážeš, že toto smíš dělat?“ ptají se židé Ježíše, 

pobouřeni jeho provokativním chováním. To mohl dělat pouze 

prorok, kterého však Izraelité neměli již několik století! Umí ho 

ještě poznat? Jaké znamení musí vykonat, aby přesvědčil?  

A o čem přesvědčil? O Bohu, který nepřestal mít dějiny pevně  

v rukou, kterému lidé a jejich osud stále leží na srdci! Kristova smrt 

bude mít význam pouze ve spojení se vzkříšením, nejen jako 

zázrak, ale především jako míra Boží  lásky k člověku. Tam, kde se 

úplně zřítí l idská a naděje, vyvstane zcela nová naděje Boží.  
                                                                                 (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

Daruj mi, Bože, potřebný čas,  

abych druhým pomohl překonat smutek a bolest, 

abych v rozhovoru nestrojeným zájmem pomohl 

stísněnému člověku překonat osamělost. 

Dej mi i potřebnou fantazii,  

abych uměl projevit laskavost na pravém místě  

a v pravý čas. 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Nebýt tohoto světa, nebylo by ani světců. 

 Proč to v církvích neustále vře? Aby v nich nezůstalo nic 

syrového! 

 Bez modlitby jedeš po objížďce tam, kam by ses jinak mohl 

zkratkou. 
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3. NEDĚLE POSTNÍ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modlitební skupina - Út v 15.30 

Pátky v postní době – v 16.30 h.  

křížová cesta   po ní mše sv. 

 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

Ne 4.3. 2018 v 9.00  

                                                                    Sulejovice v 10.30  

Út 6.3. 2018 za † rodiče Kartákovy a sestru Jířku 

St 7.3. 2018 za Boží požehnání pro Lukáše a Marušku 

Pá 9.3. 2018 za † rodiče 

Ne 11.3. 2018 v 9.00  za † Moniku Hockovou 

                                                                    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   

 

VÁCLAV Č. 6. (2018)    

        4.3. 2018 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

6. března – připomínka sv. Fridolina, řeholníka 
 

 

V TOUZE PO ŠÍŘENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI 

   Pocházel ze starého šlechtického rodu v Irsku. Od útlého mládí 

toužil po duchovním životě. Po smrti rodičů rozdal zděděný 

majetek a stal se knězem, rozdávajícím Boží slovo bez stabilního 

působiště po irském venkově. V modlitbě Páně, při slovech "přijď 

království Tvé", myslíval na oblasti mimo svou vlast, kde Krista 

ještě neznají a toužil přispět k jeho poznání. 

   Za touhou svého srdce viděl i volání Boží, vydal se přes moře 

do Galie a dorazil do Poitiersu, který byl kdysi působištěm sv. 

Hilária. Pro úctu k němu vyhledal zříceniny jeho chrámu  

a kláštera, rozbořených Vizigóty již r.409. Fridolin pak jednal  

s poitierským biskupem, kterému se svěřil se snem, v němž byl od 

Hilaria vyzván, aby pátral po jeho hrobu a také začal s novým 

budováním chrámu. Dostal k tomu nejen požehnání, ale i přísl ib 

místa opata v budoucím klášteře u chrámu. Za účelem získání 

potřebných financí se spolu vypravili poprosit o pomoc krále 

Chlodovíka I. Ten je vlídně přijal a obdaroval potřebnou částkou. 

Při kopání se šťastně podařilo objevit Hilariův hrob a vyzvednout 

ostatky. 

   V době stavby Fridolín obdržel ve snu další výzvu, aby 

dokončení stavby zanechal dvěma bratrům a s částí 

nalezených ostatků se vypravil do země Alemanů na ostrov ležící 

v řece Rýně a tam působil jako misionář. Výzvy uposlechl a vydal 

se ostrov hledat, ač kde přesně leží nevěděl. Jeho cesta je 

značena kostelíky ke cti sv. Hilaria, které na svých delších 

zastávkách stavěl. První u řeky Mosele mezi Koblencem  

a Trevírem, druhý ve Štrasburku, pak cestoval Burgundskem do 

Churu, kde je třetí. Všude hlásal evangelium. 

Nakonec plul po Rýně a hledaný ostrov objevil mezi Basilejí  

a Zurzachem. Zakotvil u Säckingenu, který se později stal 

duchovním centrem horního Porýní. Na blízkém ostrově zvaném 

Sekkinky nebyl zrovna vlídně přivítán. Hledaje místo vhodné  

k založení chrámu byl přepaden jako domnělý zloděj, slídící po 

stádech, ztýrán a vyhnán. Fridolin se pak obrátil o pomoc  

k franckému králi Dětřichovi, od kterého obdržel l istinu s plnou 

mocí, aby mohl na onom ostrově vystavět chrám s klášterem. 

Vrátil se s doprovodem, který mu byl poskytnut a začal  

s budováním chrámu. Při budování kláštera v období sucha se 

pro nedostatek vody v řece dalo přecházet od levého břehu na 

ostrov. Počínající jiskření proti stavbě Fridolin prý utišil svedením 

části toku do suchého řečiště pomocí skácených mohutných 

smrků. 

   V okolí kláštera založil ovocné zahrady. V klášterní škole 

podporoval sport. Projevoval velkou vlídnost a opatrnost. Ostrov 

se jeho působením stal oázou míru a modlitby. Rodiče tam své 

děti rádi svěřovali ke křesťanské výchově. Fridolin hodně 

cestoval po území Alemanů, horlivě hlásal Kristovu víru a obrátil 

mnoho pohanů. Misijní činnost v té oblasti nabyla velkého 

rozmachu. 

   Vzhledem k atributu stojí za pozornost, že podle legendy 

Fridolín vzkřísil mrtvého šlechtice Ursa, od něhož dříve obdržel 

rozsáhlou planinu pro stavbu chrámu, a toho si přivedl k soudu 

za svědka. Soudit se musel proto, že mu bylo upíráno právo  

k chrámovému pozemku, který snad obdržel již při hledání 

ostrova. Jedná se o kanton Glarus, který má ve svém znaku 

obraz Fridolína jak křísí z hrobu mrtvého. 
 

7. března – připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 

8. března – připomínka sv. Jana z Boha 

9. března – připomínka sv. Františky Římské 

10. března – připomínka sv. Jana Oglivie, kněze a mučedníka 

11. března – 4. neděle postní 

 
 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2018 

 

„Protože se značně rozmůže nepravost,  

ochladne u mnoha lidí láska“  (Mt 24,12) 

Drazí bratři a sestry, 

znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční 

svátky nám Bůh ve své prozřetelnosti každý rok nabízí postní 

období jako „svátostné znamení našeho obrácení“.1 To nás 

                                                           
1 Římský misál, 1. neděle postní, v stupní modlitba. 

vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem  
a celým životem vrátil i k Pánu. 

Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas 

milosti prožívala s radostí a v pravdě. Přitom se chci inspirovat 

Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia: „Protože se značně 
rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (24,12). 

Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla  

v Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo 

utrpení. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké 

strasti a popisuje situaci, ve které se společenství věřících může 

snadno ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní 

proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích ochladne láska, 
která je jádrem evangelia. 

Falešní proroci 

Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se 
porozumět, do jakého převleku se tito falešní proroci skrývají. 

Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují l idskými 

city, aby druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen 

Božích dětí je hypnotizováno chvilkovým potěšením, které si 

pletou se skutečným štěstím! Kolik jen mužů a žen je uchváceno 

snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku  

a malicherností! Kolik jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí 
sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní samoty! 

Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení 

snadná a okamžitá východiska, která se ale brzy ukážou být 

naprosto bezcenná. Kolika jen mladým lidem se nabízí falešný 

všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného, ale 

nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je lapených do osidel 

výhradně virtuální existence, v níž se vztahy jeví jako snadnější  

a rychlejší, ale nakonec se projeví jako bezcenné! Tito 

podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi 

zbavují všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti 

milovat. Je to pokušení marnivosti, kvůli kterému se naparujeme 

jako pávi, ale nakonec se dočkáme jenom výsměchu, kterého 

se nelze zbavit. A není divu: ve snaze zmást l idské srdce ďábel, 

tento „lhář a otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako 

dobro, faleš jako pravdu. Každý z nás je proto vybízen, aby se 

zahleděl do srdce a zkoumal, zda se nestává obětí těchto 

falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat na tom, 

co se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod povrch  

a zkoumat, co v našem srdci zanechává dobré a trvalé stopy, 

protože to pochází od Boha a slouží nám to ke skutečnému 
dobru... 

 

 Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Sbírka z 25.2. 2018 vynesla 2. 015 ,- Kč. 
Pán Bůh zaplať! 

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

273. Co je to exorcismus? Užívá ho ještě církev?  

   Při každém křtu se koná takzvaný jednoduchý exorcismus, tedy 

modlitba, jíž je křtěnec vyrván z moci Zlého a posilován k boji 

proti „silám a mocnostem“, nad nimiž Ježíš triumfoval. Slavný 

neboli velký exorcismus je modlitba, jíž je pokřtěný křesťan 

vymaněn z vlivu a moci Zlého. Tuto duchovní pravomoc svěřil 

Ježíš své církvi a může ji uplatňovat pouze kněz, kterého k tomu 

pověřil biskup. 

   To, co hollywoodské hororové filmy prezentují jako exorcismus, 

většinou vůbec neodpovídá pravdě Ježíšově a pravdě církve.  

O Ježíšovi se na mnoha místech píše, že vyháněl zlé duchy. Měl 

moc nad mocnostmi a silami zla a dokázal od nich osvobozovat 

l idi. Ježíš svěřil apoštolům „moc nad nečistými duchy, aby je 

vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu“(Mt 

10,1). Ani církev nedělá nic jiného, když se dnes pověřený kněz 

modlí exorcismus nad člověkem, který o to požádal. Předtím je 

zapotřebí vyloučit možnost psychického onemocnění (tyto 

záležitosti spadají do kompetence psychiatra). Exorcismus je 

veřejná a autoritativní prosba církve ve jménu Ježíše Krista, aby 

byla některá osoba (předmět) chráněna proti vlivu zlého ducha 

a vymaněna z jeho moci. 


