
Komentář k prvnímu čtení 

   Prorok Jeremiáš doprovází tragické roky před pádem Izraele 

do Babylonského zajetí (586 př. Kr.), které proběhlo ve dvou 

vlnách. Náš text spadá do období po první vlně. Izrael je 

konstituován jako lid mající s Bohem smlouvu. Porušením příkazů 

smlouvy přestává dokument platit a Bůh odstupuje od ochrany. 

Izrael ale porušuje smlouvu téměř nepřetržitě. Může tento stav 

změnit Bůh?  (Pramen: vira.cz) 

 

   Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým  

a Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, 

kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych 

je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušil i, ačkoli já jsem 

byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou 

sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: 

Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim 

Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, 

bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od 

nejmenšího do největšího – praví  Hospodin. Jejich nepravosti jim 

odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.    (Jr 31-31-34) 

Z dnešního evangelia     

   Mezi těmi, kdo přišl i do Jeruzaléma jako poutníci, aby se  

o svátcích zúčastnil i bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišl i  

k Fil ipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosil i ho: „Pane, rádi 

bychom viděli Ježíše.“ Fil ip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Fil ip 

pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, 

kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: 

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane 

samo; odumře-l i však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, 

ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si 

ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; 

a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, 

Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co 

mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té 

hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas  

z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli  

a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil 

anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale 

kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude 

vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, 

potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí 

zemře.     (Jan 12,20-33) 

Zamyšlení 

   Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat  

s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na 

dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto 

nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě 

následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato 

odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen 

pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme 

následovat. Pak se s ním setkáme.   (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

Pane, dej, abych uměl čekat. 

Pane, uč mne umění malých krůčků. 

Vím, že se mnoho problémů vyřeší tím, že člověk nedělá nic. 

Dej, abych uměl čekat! 

Chci tě nechat vždycky domluvit. 

To nejdůležitější si člověk v životě neříká sám; to musí slyšet. 

 

Bůh vyhlásil deset velkých přikázání: 

1/ "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě 

zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu 

jinému mimo mne." 

"Nedělej si z ničeho jiného svého Boha." 

 

2/ "Mluv o Bohu s úctou a opatrností." 

 

3/ "Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho 

za jedinečný den." 

 

4/ "Važ si svého otce a své matky." 

 

5/ "Nezabíjej." 

 

6/ "Manželé a manželky: musíte být jeden druhému úplně 

věrní." 

 

7/ "Nebudeš krást." 

 

8/ "Nebudeš lživě mluvit o druhých." 

 

9/ "Nebudeš chtivě toužit po manželce, manželovi někoho 

jiného"  

 

10/ "Nebudeš chtivě toužit po věcech, které mají ostatní l idé. 

Važ si toho, co máš ty..." 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 I když jsi na dně, Boží ruka je stále nad tebou. 

 Dej si záležet na tom, jak věříš, protože tak budeš i žít. 

 Když je Bible zakázána, čte se možná víc, než když je 

kázána. 
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            5. NEDĚLE POSTNÍ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pondělí 19. 3. Slavnost sv. Josefa v 7.30 

Modlitební skupina - Út v 15.30 

Pátky v postní době – v 16.30  

křížová cesta   po ní Mše sv. 

 

VELIKONOCE 2018 - Lovosice 
 

Zelený Čtvrtek              17.30 

Velký Pátek                  17.00 

Bílá Sobota                   20.00 

Velikonoční Neděle    10.30  Mše sv. se sborem a orchestrem 

Velikonoční Pondělí     9.00 

                            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  25.3. se nekoná 
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00  24.3. se nekoná 

 

VÁCLAV Č. 8. (2018)    

        18.3. 2018 

http://farnostlovosice.hu.cz/


INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

Ne 18.3. 2018 v 9.00 za † Martu Vinšovou 

                             Sulejovice v 10.30  za † Slavěnu Kocovou 

Pá 23.3. 2018 za † rodiče a sourozence 

Ne 25.3. 2018  v 9.00     

                             Sulejovice v 10.30 se nekoná 

 
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 

21. března – připomínka sv. Serapiona, poustevníka 
 

LÁSKA NEZNAJÍCÍ HRANIC 
 

   Rozhodl se pro přísný kající život a odešel do samoty  

v egyptské poušti. Tam se věnoval modlitbě a četbě Písma 

svatého. Evangelium v něm probudilo touhu, aby z lásky k Bohu 

i k l idem šel onu radostnou zvěst předávat. Neměl světského 

vzdělání, pouze touhu zachraňovat duše. Spoléhal se na to, že 

nedostatek jeho výmluvnosti musí nahradit víra, která i hory může 

přenášet (srov Mt 17,20) 

   Opustil svou poustevnu a vydal se do egyptských měst, na 

tržiště i do hospod a na další místa, kde se lidé scházejí, aby jim 

vykládal jak mají Boha milovat a jemu sloužit. Líčil blaženost 

života, k němuž se kráčí dle rad evangelia. Napomínal a vybízel 

ke ctnostnému životu, mluvil i o odměnách. Mnohé z mravně 

upadlých posluchačů obrátil. 

   Po určité době vymyslel nový prostředek k získávání další vrstvy 

lidí. Jeho horlivost ho přivedla k tomu, že se prodával za otroka. 

Poprvé snad vstoupil k pohanskému kejklíři, kterému se prodal 

jako otrok za 20 stříbrných. Mlčenlivě a oddaně mu sloužil , živě se 

skromně chlebem a vodou. Jeho pán si ho začal vážit  

a naslouchat jeho výkladům. Vzdělával se jeho nábožností  

a s celou rodinou se obrátil ke Kristu. Z vděčnosti dal Serapionovi 

svobodu. On mu vrátil 20 stříbrných se slovy: "Život jsem zasvětil 

Bohu a otrokem jsem se stal jen z horlivé lásky, abych tebe  

a tvou rodinu vysvobodil z otroctví modloslužby a hříchů. Raduji 

se, že se to podařilo a vracím peníze za něž jsem zaprodal svou 

svobodu." 

   Pak šel a prodal se jinde za otroka, aby další osobu vytáhl z její 

bídy. Nový pán prý jej brzy propustil a daroval mu plášť, sukni, 

košil i a knihou evangelií. Serapion pak potkal polooděného 

žebráka, tomu dal sukni, zimou se chvějícímu starci dal plášť. Jak 

tak seděl u cesty, další pocestný se ho otázal, kým  byl oloupen  

o šaty. On ukázal na knihu, kterou se řídil. Nakonec i tu prodal, 

protože v ní četl: "Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým 

..."(Mk 10,21). Za utržené peníze koupil hladovým dětem chudé 

matky chleba. Na další dotazy, proč už nemá knihu, vysvětloval, 

že se podle ní řídil, vždyť "co prospějí krásná slova, jestliže dle 

nich nežijeme?" 

   Potom se ještě znovu několikrát prodal za otroka, aby svým 

pánům pomáhal nejen fyzicky, ale hlavně duchovně. Proto také 

cestoval. V Řecku ve Spartě se prý stal otrokem jednoho 

bludaře, kterého i s rodinou dovedl do katolické Církve.  

V Athénách trpěl hladem, tak si pomohl tím, že svolal zvědavce 

a těm pak řekl: "Jsem poustevník z Egypta a měl jsem tři věřitele, 

kteří mne krutě pronásledovali, od dvou už mám pokoj, ale třetí 

mne nesmiřitelně stíhá." Na dotaz o koho jde, odpověděl, že  

o lakotu a nečistotu, které překonal a potlačil už dávno, ale 

toho třetího -hladu - se nemůže zbavit. - Jeden z přítomných mu 

dal hned stříbrňák na chleba. 

   Později se přes Řím vrátil do Egypta na poušť a tam zemřel, asi 

před nebo kolem roku 400. 

   Vyprávění o něm nás vede k několika úvahám. "Lidská duše 

má před Bohem větší cenu než hmotný svět." - To bylo důvodem 

Serapionova počínání. "Nemůžeme být neteční k hříchům 

druhých." - Boží Syn se za ně z lásky nechal ukřižovat. "Náš 

pozemský život má nesmírný dopad na naši věčnost." Proto 

Serapion, s čistým svědomím, nikdy nebyl pro nedostatek 

nešťastný. 
 

19. března – slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie 

23. března – připomínka sv. Turibiusa z Mongroveja 
25. března – Květná neděle 
 

 
 

Květná (Pašijová) neděle  Jako obvykle půl hodiny přede M ši 

sv. se modlíme svatý růženec.  

Po jeho skončení se shromaždíme na dlažbě před schody 

kostela. Tam se bude konat žehnání ratolestí  

a pak půjdeme v průvodu do kostela. 

A co bude pak? 

   Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět 

odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (srov. J 3, 

16-17) 
 

   Někdy nás mohou napadat otázky: Odkud jdeme a kam 

směřujeme? Opravdu náš život potrvá jen pár desítek let? A co 

bude pak? Odpověď na tyto otázky nám může dát víra v Ježíše, 

kterého nám Bůh poslal jako pozvání, abychom dali svému 

životu smysl a mohli se těšit, že náš život smrtí neskončí. 

   Uvěřit znamená přijmout, že přísl iby, které nacházíme v Bibli, se 

týkají i mě: 

„Nebojte se!“ (Mt 14, 27) 

„Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi břemeny, a já vám 

dám odpočinout.“ (Mt 11,28) 

„Ani já tě neodsuzuji.“(J 8,11) …  

   Možná máme ale kolem sebe lidi, kteří nevědí, jak Boha 

hledat. Můžeme jim pomoct tím, že jim budeme nablízku. 

Nemusíme vždy hned prvoplánově evangelizovat. Někdy může 

stačit, když budeme laskaví, vstřícní a třeba i přitažliví svým 

životem. Matka Tereza řekla:  „Zpočátku jsem 

myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí 

úlohou je milovat.“ 

   Uvěřit znamená přijmout Ježíšův životní styl. A ten se vyznačuje 

především bytím pro druhé.   

 

 Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  
 

Sbírka ze 11.3. 2018 vynesla 2. 995 ,- Kč. 
Pán Bůh zaplať! 

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

275. Je dovoleno uctívat ostatky svatých?  

  Úctou k RELIKVIÍM , která patří k přirozeným lidským potřebám, 

se snažíme projevit respekt a úctu váženým osobnostem. 

Ostatky svatých uctíváme správným způsobem tehdy, když tím 

chválíme Boží působení v lidech, kteří žil i v naprosté 

odevzdanosti Bohu. 


