
Komentář k prvnímu čtení 

Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona. 

Prorok Ezechiel předpovídal jiný zákon, který Bůh daruje přímo 

do srdce. A právě to se nyní stalo! Všimněme si také narážky na 

babylonské zmatení jazyků, které je právě dnes překonáno. 

Originál mluví o ohnivých „jazycích“ ve smyslu lidského orgánu 

„jakoby z ohně“ a dále „začali mluvit jinými jazyky“, tedy „cizími“ 

nikoli ve významu neznámými. (Pramen: vira.cz) 

 

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou 

se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil 

celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, 

rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli 

naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim 

Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé 

ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, 

hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je 

slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak 

mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší 

svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé 

Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie  

a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme 

připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, 

jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“    (Sk 2,1-11) 

 
Z evangelia     

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám 

pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá  

o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se 

mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď 

byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás 

do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 

mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, 

protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, 

je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 

                                                                      (Jan 15,26-27; 16,12-15) 

Zamyšlení 

Praxe křesťanů není postavena jen na jejich osobních 

schopnostech, vytrvalosti či snažení se. Bůh jim dává zvláštní sílu. 

Nejde o vitamíny ani vesmírnou energii, ale o někoho! Duch 

svatý chce a může s člověkem úzce spolupracovat. Duch Boží 

člověka posiluje, dává mu moudrost, odvahu či sílu. V jeho moci 

mohou lidé konat velké věci, i když jsou obyčejní a slabí. 

Podmínkou je přijetí Ježíše do svého života a otevřenost pro 

působení Ducha.  (Pramen: vira.cz) 

 

Modlitba  

Pane, uč mě umění malých krůčků. 

Dej mi důvtip a vynalézavost, ať si včas zaznamenám 

poznatky, objevy a zkušenosti, které se mi zvlášť dotkly 

nebo mě vyvedly z míry. 

Dej, ať si umím správně rozvrhnout čas. 

Daruj mi jemnost v rozlišování, 

ať chápu, co stojí na prvním místě a co je druhořadé. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 To nejlepší je ticho, ve kterém žiji, rostu a vítězím – proti 

světu. 

 Kdybychom správně mysleli, nenapadlo by nás špatně 

jednat. 

 Duch vane, kam chce, ale většinou podporuje ty, kteří 

vědí, co chtějí. 
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Modlitební skupina - Út v 16.30 

Srdečně zvu na májové pobožnosti - vždy po mši svaté 

Setkání s Biblí – St 23. 5. 2018 od 18.30 

Ve čtvrtek  24. května se bude od 15.00  konat Mše sv. a výstav 

Nejsvětější Svátosti. Přijede k nám s. Kateřina Klosová a další 

osoby z Olomouce „Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce“. 

Srdečně zveme k modlitbě a setkání.  
 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
Ne 20.5. 2018 v 9.00 za † Marii Zelenkovou 

                                                       Sulejovice v 10.30 

Ne 27.5. 2018  v 9.00 za † rodiče Antonína a Vlastu 

                                                      Sulejovice v 10.30 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30  
St – v 17.30   
Čt – v 7.30     24.5. zároveň   

                                          od 15.00  
Pá – v 17.30   
Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30  27. 5. Mše sv.poutní 

DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00  
LUKAVEC  22.5. 2018 v 15.00 

VÁCLAV Č. 16. (2018)    

                            20.5. 2018  

 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

21. května – svatodušní pondělí, pam.  Panny Marie, Matky 

církve (Mše sv. v Lovosicích nebude) 

22. května – pam. sv. Rity z Cascie, řeholnice 

24. května – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 

velekněze 

25. května – nez. pam.  sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele 

církve, také sv. Řehoře VII., papeže, a sv. Marie Magdaleny de 

Pazzi, panny 

26. května – pam. sv. Filipa Neriho, kněze 

27. května – Slavnost Nejsvětější Trojce  

 
 

V sobotu 26.5.2018 od 17 hod. vás o. Josef Szeliga zve do kostela 

Všech svatých v Litoměřicích na hudebně literární pásmo 

Popelka Nazaretská 

 
Sbírka ze13.5. 2018 = 3. 100,- Kč. 

Pán Bůh zaplať. 

 

   Prosím farníky o pomoc při  Noci kostelů v pátek 25.5.2018. Je 

třeba zajistit služby v našem kostele při rozdávání brožurek, 

propagačních materiálů, razítkování poutnických pasů, 

poskytování základních informací. Prosím, hlašte se u mne.   

 

 

Velemín 
 

17:55 Akce se u nás koná už ve čtvrtek  24.5. 2018  

18:00 Prohlídka kostela  

18:00 Slavnostné zvonění  

18:30 Klavír a varhany za doprovodu zpěvu  

19:30 Zamyšlení a překvapení  

 Chceme přepsat Bibli  

 Po celou dobu bude přístupná věž kostela  

 Budou čekat dárky 

 

 
 

25. května - pátek 
 

Lovosice 

16:55 Zvony  

17:00 Modlitba růžence  

17:30 Mše svatá s rozsáhlejším komentářem  

18:40 Chceme přepsat Bibli  

18:45 Gregoriánské zpěvy  

20:00 
Koncert Chrámového sboru a Lovosického žesťového 

kvintetu 
 

21:00 Prohlídka kostela, prostor pro dotazy  

22:00 Já a Bůh  

 
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, 

které se budou číst během modlitby při svíčkách od 22.15 hod. 

  

 

Sulejovice 
 

18:30 KONCERT - Žesťový kvintet  

19:30 
KONCERT - Písně s Martinem Burianem, Milanem Gáborem 

a Petrem Štechou 

 

 

 

 

Prackovice nad Labem 
 

 

16:30 OTEVŘENÍ KOSTELA  

17:00 PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BROUČEK  

18:00 
KOMENTOVANÁ PREZENTACE "MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA" 

(MARTIN BRŮŽA) 
 

19:00 MODLITBA A POSVĚCENÍ VYROBENÝCH RŮŽENCŮ  

19:30 Koncert  

20:15 ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTKY OBCE  

21:00 UKONČENÍ AKCE A UZAVŘENÍ KOSTELA 

 

 

Milešov 

17:30 Slavnostní zvonění  

17:45 Vystoupení sboru Kytička  

18:00 Vystoupení sboru IN FLAGRANTI  

19:00 Volná prohlídka, projekce starých fotografií  

21:00 Uzavření kostela 

  

  

 

Zvu na poutní zájezd 

PO  STOPÁCH  SV.  VOJTĔCHA 

 

Poznaň, Hnězdno, Damasławek 
 

21.-24. srpen 2018 
 

cca 1.600,- Kč 
ubytování v rodinách 

tel. 774 073 728 

 

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

282. Zná Písmo svaté cestu ke štěstí?  

Po cestě ke štěstí nás vede důvěra Ježíšovým slovům, kterými 

vyjádřil „osmero blahoslavenství“.  

Evangelium je příslibem štěstí pro všechny lidi, kteří hodlají 

putovat po Božích cestách. Především v osmeru blahoslavenství 

(Mt. 5,3-12) nám Ježíš zcela konkrétně sdělil, že skutečné štěstí 

nalezneme, pokud budeme následovat jeho životní styl, hledat 

opravdový pokoj a s čistým srdcem přistupovat k sobě  

i k druhým lidem. 

http://www.google.cz/url?url=http://palmreisen.eu/wynajem-autokarow&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwit5KqXzP3ZAhUH3iwKHUMUA0kQwW4IODAR&usg=AOvVaw3Ws1SABH65ab9UwSV

