
Komentář k prvnímu čtení 

   Čtvrtá kapitola knihy Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, 

které mladičkou církev potkaly. Apoštolové stanou před 

veleradou a statečně vyznají Krista… Tato kapitola končí 

shrnutím – textem, který dnes čteme. Zpráva je samozřejmě 

zjednodušující, hned další kapitola ukazuje problémy, ale 

obecný pohled na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána je plný 

optimismu a radosti. (Pramen: vira.cz) 

   Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal  

o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno 

společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví  

o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala 

velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole 

nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli 

apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak 

kdo potřeboval.   (Sk 4,32-35) 

Z dnešního evangelia     

   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli 

učedníci. Ze strachu  před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi 

nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech  jim ukázal ruce a bok. 

Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj 

vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch 

slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu 

hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 

tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný 

Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: 

„Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na 

jeho  rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů 

a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli 

jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými 

dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval 

Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku  

a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 

odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě 

uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš 

vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale  

o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste 

věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho 

jménu.     (Jan 20,19-31) 

 

Zamyšlení 

   Tomáš je vzorovou ukázkou každého, kdo chce důkazy, má-li 

uvěřit. Evangelista nehovoří o tom, zda Tomáš skutečně vložil 

prsty do ran na těle Krista. Ale ví, že Tomáš uvěřil, protože Ježíše 

potkal. Přírodovědecké důkazy nejsou zárukou víry, která stojí na 

setkání s živým Pánem. Jak Vzkříšeného potkat? Hledat 

příležitosti, při nichž lidé Boha poznávají a setkávají se s ním. Tam 

přichází a jedná. (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Pane, tvůj pád je pro nás obrovským povzbuzením, 

když ve své slabosti klesáme. 

Prosíme tě, abys nám dával sílu povstat z každého pádu, 

abys nám vléval odvahu znovu se vzchopit 

a jít dál po cestě Otcovy  vůle. 

 

 

 

 
 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Modlitba bez zbožnosti je tělo bez duše. 

 Jediná myšlenka vděčnosti vůči nebi je ta nejdokonalejší 

modlitba. 

 Síla modlitby spočívá v klidu, který se pak rozlévá do 

našeho nitra. 
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 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pondělí 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně Mše sv.  v 17.30 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

Setkání s Biblí – středa 11.4. v 18.15  

 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

Ne 8.4. 2018 v 9.00 za † Jiřího Stýbla 

     Sulejovice v 10.30  za † Alžbětu a Františka Světlíkovy 

Po 9.4. 2018 za † Mons. Milana Bezděka 

Pá 13.4. 2018 za Boží požehnání pro Lukáše a Marušku 

Ne 15.4. 2018  v 9.00 za † Rudu Effenbergra a celou 

†  rodinu 

                             Sulejovice v 10.30  

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  
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00  14.4. se nekoná 

LUKAVEC    Út  10.4. 2018 v 15.00 

VÁCLAV Č. 10. (2018)    

                                                  8.4. 2018 

 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 

9. dubna – připomínka sv. Libora, biskupa 
 

 

BDĚLÝ A HORLIVÝ PASTÝŘ 

   O jeho původu a mládí není potřebných zpráv. František Ekert 

uvádí, že se narodil vznešeným rodičům a od dětství byl horlivý 

ve snaze po křesťanské dokonalosti. Byl nadaný a dobře se učil. 

Stal se knězem, který ostatním dával dobrý příklad. Byl prý 

zdrženlivý, střídmý, tichý, mírný a vytrvalý v duchovním životě. 

   Více zpráv se o něm začíná objevovat rokem 348, kdy byl 

zvolen na místo zemřelého sv. biskupa Pavacia v Le Mans ve 

Francii. Byl bdělým a horlivým pastýřem své diecéze, pokračoval 

ve svém vzdělávání a čerpal posilu z příkladů svatých, o nichž 

četl. Nikdy nechtěl zůstat v nečinnosti. Mnoho se modlil  

a rozjímal z Bible, často navštěvoval obce své diecéze, všude 

nadšeně kázal a snažil se o povznesení náboženského života 

lidu. Protože byl skromný a plný lásky, své příjmy využíval ve 

prospěch chudých i na stavbu chrámů. Dával stavět kostely, 

pomáhal nemocným a je uváděno, že i zázračně uzdravoval. 

   Jeho slova padala vhod i nevhod (dle výzvy 2 Tm 4,2), 

domlouval i napomínal v trpělivém vyučování, ale čemu učil  

a co jiným přikazoval, to sám nejsvědomitěji konal. Vysvětloval  

a ukazoval na potřebu čistoty, zbožnosti a kajícnosti slovy  

i příkladem. Uměl se radovat s radujícími a plakat s plačícími  

a stával se velmi blízkým svěřeným duším, s nimiž se setkal. 

   Jako biskup působil prý 49 let. Jeho důvěrným přítelem byl 

světec a biskup Martin Tourský, který ho v poslední nemoci 

navštívil a připravil na cestu do věčnosti. V jeho náruči prý také 

zemřel. Někde se udává rok 397, ale mohlo to být i dřív. 

   Ostatky Libora byly uloženy v manském chrámu a na jeho 

přímluvu se těm, kteří ho vzývali začalo dostávat milostí, o které 

prosili. Pověst o něm se rozšířila a císař Ludvík Pobožný zatoužil 

získat ostatky pro Sasy, kteří byli nakloněni pověrám  

a surovostem, aby se na jeho přímluvu změnili. Měšťané v Le 

Mans se zdráhali císařskému poselstvu ostatky vydat, až je biskup 

uklidnil, že se světci přimlouvají nejen za obyvatele místa svého 

odpočinku, ale za kohokoli, kdo je na kterémkoli místě vzývá.  

A tak byly Liborovy ostatky v r. 836 vyzvednuty a převezeny do 

Paderbornu. Podle legendy byl v doprovodu páv, proto se 

dostal mezi jeho atributy. Za třicetileté války byly prý ostatky 

uloupeny a po pěti letech navráceny do Paderbornského 

dómu. Datum Liborovy památky se měnilo z 23.7. na 9.6.a nyní je 

v martyrologiu 9.4. 

   Také v Čechách byly k němu konány pobožnosti, konkrétně  

v roce 1676. Při Karlově opatství v Praze bylo založeno Bratrstvo 

sv. Libora, které mělo dost členů a zvláštní církevní výsady. 

Pobožnosti konali u snad zachované sochy na Karlově. 

 
 

9. dubna – slavnost Zvěstování Páně (obvykle 25. března) 

11. dubna – pám. sv. Stanislava, biskupa a močedníka 

13. dubna – nez. pam. sv. Martina I., papeže 

15. dubna – 3. neděle velikonoční 
 

 
 

Modlitba - Korunka k Božímu milosrdenství 

Přislíbení Pána Ježíše: “Duše, které se budou modlit tuto Korunku, 

zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště  

v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, 

oč mě budou prosit.“ 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Otče náš, jenž jsi na nebesích..., Zdrávas Maria...,  

Věřím v Boha... 

Měli bychom se modlit s použitím normálního růžence. 

Každý následující desátek se modlí celkem 5x. 

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 

Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna 

a našeho Pána Ježíše Krista, 

na smír za hříchy naše 

i celého světa.  

 

(poté 10x)  Pro jeho bolestné utrpení  

bud' milosrdný k nám  

i k celému světu. 

Na zakončení: 

 

3 x     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, 

smiluj se nad námi a nad celým světem.  

 

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,  

jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

   Uvěřit znamená přijmout Ježíšův životní styl. A ten se vyznačuje 

především bytím pro druhé.  

 

Poděkování 

   Chci srdečně poděkovat všem, kteří jste přispěli ke 

kráse Velikonočního třídení: Děkuji mnohokrát za úklid, 

darované květiny a výzdobu kostela. Děkuji za 

soukromou adoraci Pána Ježíše, zpěv, hudbu, čtění  

a ministrování.  

 
 

 

Sbírka z 1.4. 2018 = 3. 669,- Kč. 

z 2.4. = 1. 272,- Kč 
 

Pán Bůh zaplať. 

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

276. Jaký smysl mají poutě?  

   Ten, kdo se vydává na pouť, „modlí se“ nohama a zakouší 

všemi svými smysly, že život je jedinou velkou cestou k Bohu. Už 

starozákonní Izraelité se vydávali na pouť do jeruzalémského 

chrámu. Křesťané tuto praxi převzali. Především pak ve 

starověku nabývalo putování na svatá místa (především do 

Jeruzaléma a k apoštolským hrobům do – ŘÍMA a do Santiaga 

de Compostela) mohutných forem. Lidé se často vydávali na 

pouť na znamení svého pokání. Bohužel se toto jednání 

neobešlo často bez chybné myšlenky, že je zapotřebí si udobřit 

Boha týráním vlastního těla. Dnes poutě prožívají skutečnou 

renesanci. Lidé hledají pokoj a sílu, která vyzařuje z posvátných 

milostiplných míst. Už mají dost svých osamělých cest a chtějí 

vystoupit ze všedního shonu, snaží se oprostit se od životních 

zátěží a vydat se na cestu za Bohem. 

http://www.abcsvatych.com/korunka.html#otce_nas
http://www.abcsvatych.com/korunka.html#zdravas
http://www.abcsvatych.com/korunka.html#verim

