
Komentář k prvnímu čtení 

   Třetí kapitola popisuje první znaky doprovázející ty, kteří žijí  

v moci Ducha svatého. Petr a Jan „jen náhodou“ potkají 

chromého. Prosí za něj v Ježíšově jménu a Bůh jedná. Zde 

konkrétně uzdravením, ale především následnou reakcí mnoha 

lidí. To je okamžik, kdy má Petr svědčit o Kristu a hlásat 

evangelium.   (Pramen: vira.cz) 

   Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh 

našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy 

sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on 

rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli Svatého  

a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce 

života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho 

svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti,  

a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se tak 

splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho 

Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby 

vaše hříchy byly zahlazeny.“    (Sk 3,13-15.17-19) 

Z dnešního evangelia     

   Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak 

Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám 

uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se 

domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč 

vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce  

a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě  

a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na 

mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou 

radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se 

jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené 

ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých 

slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se 

musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně,  

v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli 

Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne 

vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby 

všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. 

Vy jste toho svědky.“     (Lk 24,35-48) 

 
Zamyšlení 
   Znovu čteme zprávu o Kristově příchodu mezi apoštoly. Může 

nás zarazit, že evangelista podtrhuje překvapení učedníků. Ježíš 

je živý! Ukazuje své ruce a bok, rány na těle zůstaly a nepůsobí již 

bolest. Musí tedy jít o tělo fyzické a nikoli jen zdánlivé, jaké by 

vykouzlil nějaký přelud. Ježíšovo vzkříšené tělo není zatíženo 

bolestí a smrtí, ale zároveň je fyzické, nese podobu, kterou mělo 

před smrtí. Je zjevné, že jde o tělo vzkříšené, nesené jak 

přirozeností božskou, tak ale současně i lidskou. Máme před 

očima veliké Boží tajemství!   (Pramen: vira.cz) 

Modlitba 
 

Pane, chtěl bych být duševně vyrovnaný 

a mít potřebnou výdrž, 

abych mohl poskytnout oporu těm, kdo ji postrádají. 

Je to tvůj dar. 

Dej mi poznat, že přijímat pomoc patří k lidské zralosti. 

Mnoho lidí si totiž poradí se vším možným, 

jen ne se sebou samotnými. 

Děkuji ti, že nemusím utrpení vyhledávat, 

nýbrž je snášet ve chvílích, 

kdy je nedokážu nést. 

 

  
 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Modlitba bez srdce k nebi nepronikne. 

 Jediná myšlenka vděčnosti vůči nebi je ta nejdokonalejší 

modlitba. 

 Co znamená modlit se? Modlit se znamená: věnovat čas 

Bohu; mít čas pro lidi; udělat si čas na sebe sama. 
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                                  3. neděle velikonoční 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pondělí 16. 4.  Mše sv.  v 8.00 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

Modlitba chval - každé 3. úterý v měsíci - 17.4.2018 od 20.00  

v kapli DDKT v Litoměřicích 

 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

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

†  rodinu  

                                                      Sulejovice v 10.30 

Po 16.4. 2018 na dobrý úmysl 

Ne 22.4. 2018 v 9.00 za †manžela a jeho rodiče  

                                                      Sulejovice v 10.30  se nekoná 

 

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     22.4. se nekoná 

DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00   

VÁCLAV Č. 11. (2018)    

                                                  15.4. 2018 

 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
16. dubna – připomínka sv. Bernadetty Soubirousové  

 

VĚRNĚ SPLNILA ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ 

   Pocházela z chudé početné rodiny v Pyrenejích. Narodila se  

v začátku roku 1844 v Lurdech v jižní Francii. Otec, původně 

mlynář, byl dlouho bez zaměstnání a rodina žila jen  

z příležitostných prací. Pro velkou bídu se v r. 1856 museli 

přestěhovat do zdravotně nevyhovujících prostor bývalého 

lurdského vězení. V rodině však nechyběla zbožnost a láska.  

V 11ti letech Bernadeta prodělala onemocnění cholerou a od 

té doby byla zdravotně oslabená. Do školy začala chodit až ve 

12ti letech. Jako nejstarší z dětí se starala o mladší sourozence  

a chodívala na dřevo. 

   V červnu 1856 odešla k jedné rodině do Bartrès, kde pásla 

ovce, věnovala se dětem a zároveň měla chodit do školy a učit 

se katechismus. Na vzdělání však času nezbývalo. Mívala však  

u sebe stále prostý růženec, který se modlila, když hnala ovce na 

pastvu. Po půldruhém roce se vrátila do Lurd s touhou připravit 

se k 1. sv. přijímání. Ve škole ji začali vyučovat řeholní milosrdné 

sestry z Nevers s otcem Pomianem a zjistili, že neví nic ani  

o nejsvětější Trojici. Do školy nechodila soustavně ani zde, pro 

starost o sourozence a dřevo na topení. 

   Ve čtvrtek 11.2. 1858 při sbírání dřeva v massabiellské jeskyni  

u řeky Gavy zažila první zjevení Panny Marie, kterou označovala 

jen slovem "paní". Ta se jí zjevila celkem 18x v rozmezí od 11.2. do 

16.7. 1858. 

   Když se jí "Paní" poprvé zjevila, sáhla instinktivně po růženci, 

který nosila u sebe. Reakcí Madony byl úsměv a něžné gesto, na 

které Bernadeta nikdy nemohla zapomenout. K prvnímu 

rozhovoru s ní došlo při třetím zjevení 18.2., kdy se jí P. Maria 

zeptala, zda jí chce udělat laskavost a přicházet za ní po 15 dní. 

Také jí řekla: "Neslibuji ti, že budeš šťastna v tomto životě, ale ve 

druhém." Při dalších zjeveních požadovala skrze Bernadetu i od 

ostatních modlitbu a skutky pokání. Při 16. zjevení jí řekla, že je 

Neposkvrněné Početí. 

   Panna Maria přišla svět varovat a nejchudší pastýřka měla 

oznámit nutnost pokání k jeho uzdravení a záchraně. Přitom byl 

na pokyn P. Marie také ze země vyveden pramen, zprvu jako 

trocha bláta, ale se zájmem o vodu sílil tak, že dnes vydává 27 

tisíc galonů vody týdně (přičemž 1 galon je 4,5 litru). 

   Z různých důvodů zjevení vyvolala velký zájem prostých lidí  

i úřadů, včetně policie a církevních hodnostářů. A to zejména 

pro mimořádně náhlá uzdravení, která se u jeskyně  

v Massabielle začala dít. Bernadetu vyšetřovali a snažili se jí 

návštěvám v jeskyni zabránit, ale bez úspěchu. Zůstával o ni 

značný zájem a proto od října 1858 přebývala u řeholních sester, 

přitom chodila i do školy. 

   Koncem března 1862 onemocněla těžkým zápalem plic a byla 

jí udělena svátost nemocných, pak se však uzdravila. V témže 

roce začala uvažovat o vstupu do kláštera. Ale až později se 

rozhodla pro milosrdné sestry v Nevers nad Loirou ve střední 

Francii. U jeskyně se rozloučila 3.7. 1866 a druhý den přijala 

řeholní roucho i jméno sestra Marie Bernarda. 

   Měla prostou zbožnost, na které nebylo nic nápadného. Byla 

velice svědomitá, zachovávala mlčení, ale ve chvílích klidu 

přitahovala všechny její veselost. Neměla v sobě nic z přehnané 

zbožnosti. Chtěla však dle pokynu Matky Boží se co nejvíce 

modlit za obrácení hříšníků a obětovat za ně své utrpení. 

   Její špatný zdravotní stav se projevil již v noviciátě. 14.8. 

onemocněla, 25.10. přijala svátost nemocných a předčasně jí 

bylo dovoleno složit řeholní sliby. Od 8.12. se její zdravotní stav 

zase zlepšil. Noviciát s řádnými sliby jí končil 30.10 1867. Od 

neverského biskupa dostala za úkol modlit se. Krom toho se 

snažila být užitečná i tím, že dělala pomocnici klášterní 

ošetřovatelce. V lednu 1873 ji přepadlo astma. 3.6. přijala potřetí 

svátost nemocných, ale opět se z povážlivého stavu dostala. 

   Krátkou dobu pak byla pomocnicí sákristiánky. V říjnu 1875 

onemocněla naposled. Kromě astma a revmatismu u ní 

postupovala tuberkulóza kostí a rakovina pravého kolena. 

Všechny obtíže nemoci přijímala Bernardeta s oddaností k oběti. 

K tělesnému utrpení se připojovalo i duchovní, pro nepochopení 

některých představených. Bernadeta přijímala všechny 

nespravedlnosti a ponížení s klidnou myslí. 

   Naposled přijala svátost nemocných 28.3. a za 20 dní její 

utrpení skončilo. Pohřbena byla v neverském klášteře. 

Blahořečená byla r. 1925 a v r. 1933 svatořečená Piem XI. Ten  

o ní řekl, že věrně splnila životní poslání. Její tělo zůstalo 

neporušené a je uloženo v klášterním kostele Saint-Gildard  

v Nevers. 

   Žádné zjevení nebylo v dějinách Církve tak rychle uznáno jako 

ono v Lurdech. Čtyři roky po vyhlášení dogmatu  

o neposkvrněném početí Panna Maria toto dogma potvrdila 

prostřednictvím zcela nevzdělané dívky. 11. února 1858 se 

poprvé zjevila a již za čtyři roky potvrdil biskup v Tarbes mons. 

Laurence pravost těchto zjevení. 

 
 

21. dubna – nez. pam. sv. Anselma, 

22. dubna – 4. neděle velikonoční – Den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu 
 

 

 
 

 

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,  

jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

 

 

   Sbor Petra Chelčického zve na přednášku Mgr. Marka Váchy, 

PhD., katolického kněze a přednosty Ústavu etiky při 3. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy, na téma Křesťanství a životní prostředí. 

Přednáška proběhne v sobotu 12. května od 9.15 hodin 

v konferenčním sále hotelu Lev. Vstup volný. 

 

 

 
 

 

Sbírka z 8.4. 2018 = 3. 020,- Kč. 
 

Pán Bůh zaplať. 

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

277. Co je to pobožnost křížové cesty?  

   Procházet v rozjímání a modlitbě čtrnáct zastavení křížové 

cesty je velice staré cvičení zbožnosti. - CÍRKEV doporučuje tuto 

pobožnost především v době postní a v pašijovém týdnu. 


