
Z evangelia pro 2. neděli po Narození Páně: 

   Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo 

bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo 

skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl 

život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě 

a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, 

jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom 

světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím 

světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, 

které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na 

světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do 

vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho 

přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho 

jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle 

muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 

jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával 

svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, 

který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve 

než já.’“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za 

milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a 

pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy 

neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, 

ten o něm podal zprávu.        (Jan 1, 1-18)  

 

   Tímto Slovem, o kterém píše sv. Jan je Ježíš Kristus. 

Začátek evangelia podle Jana ukazuje především vztahy-

relace, jaké zavazuje Slovo. Týkají se Boha, světa a lidí. 

Mají různý charakter. Podstatná je relace Slovo – Bůh. Ona 

je nadčasová (Slovo je u Boha od počátku, to znamená 

vždycky). Ta relace je vnitřní, hluboká (Slovo spočívá 

v náručí Otcově), také předpokládá plnou rovnost (to Slovo 

byl Bůh). Důsledkem takového vztahu Slova vůči Bohu je 

to, že sláva, kterou Slovo dostalo od Boha, se stala 

viditelnou pro lidi, čili zjevená. Cílem zjevení je spása, 
popsaná v tomto textu jako ustanovení nového řádu milostí 

na místo starého, kterého předavatelem byl Mojžíš. Ježíš je 

pro lidi spásou: životem a světlem. Když člověk uvěří 

v Ježíše-Slovo, stává se Božím dítětem. Jan Křtitel dává 

svědectví o Ježíši Kristu.             (Komentář k evangeliu)  

Modlitba 
 

Velkou sílu má modlitba, 

modlí-li se člověk tak, jak nejlépe může. 

Zhořklé srdce činí sladkým, smutné veselým,  

chudé bohatým, 

pošetilé moudrým, sklíčené smělým, 

slabé silným, slepé vidoucím, chladné planoucím; 

velkého Boha vztahuje do malého srdce, 

hladovou duši povznáší vzhůru k Bohu, zdroji života, 

a spojuje dva milující: Boha a duši. 

(Svatá Gertruda z Helfy) 

 

Správně měli bychom psát písmena  

C+M+B 2014 

Protože to nejsou počáteční písmena jmen „Třech 

králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově 

traduje, ale zkratka latinského:  
 

Christus mansionem benedicat:  
At` Kristus požehná tomuto domu. 

Kdo by si přál požehnat byt, oznamte to, prosím,  

v sakristii. 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Až jednou poznáš , co je vnitřní život, vypořádáš se  

i s nejtěžším vnějším životem. (K. Pfleger) 
 Dnes bychom měli trochu více meditovat a trochu 

méně diskutovat. (J. Eger) 

 Bible začíná stvořením a končí bohoslužbou. To je 

směr, kterým se máme ubírat. Člověk nalezne pokoj  

a smysl života, když bude uctívat toho, který ho 

stvořil. (Biskup Michael Marshall) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 5.1.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, 

kdo kráčí po jeho cestách!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 16.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 16.30 hod. v kostele 

  Ne - 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  

Slavnost Zjevení Páně slavíme letos 5.1.2014  

Lukavec 7.1.2014 v 15.00 hod. 

VÁCLAV Č. 1 (2014) 

5.1.2014  

2. neděle po Narození Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

7. ledna – nezávazná pam.  

sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 
    

   Narodil se ve Španělsku, blízko Barcelony. Ve 20 

letech byl povýšen na učitele filosofie. V Itálii pak 

vystudoval právo a stal se veřejným obhájcem chudých 

lidí. Biskup z jeho rodiště jej přiměl k návratu a učinil 

jej kanovníkem barcelonské katedrály. Byl věhlasným 

kazatelem, zpovědníkem a učencem. Kolem 46 let 

vstoupil do dominikánského řádu. Na pokyn papeže 

Řehoře IX. připravil k vydání předpisy církevního 

práva, které sestavil do sbírky zvané Dekretálky. Byl 

generálním představeným řádu v letech 1238 až 1240. 

Nově uspořádal řádové stanovy. Z jeho spisů vzniká 

"Summa případů k správnému a užitečnému udělování 

svátostí pokání". V 70. letech ještě založil školy 

hebrejštiny. V Katalánii se pak věnoval misijnímu dílu, 

navazoval dialog s muslimy a ve zbožném kajícím 

životě dožil asi sta let. Zemřel v roce 1275. 
 

Další památky: 

5. ledna – Neděle Křtu Páně  

 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 5.1.2014 – v 9.00 hod. za farníky 
                          v Sulejovicích 10.30 hod.  

Út – 7.1.2014 – na dobrý úmysl 

St – 8.1.2014 - za zemřelého Pavla Šnajdra 

Ne - 12.1.2014 – v 9.00 hod. 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

 

 

Křesťanský střed 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Naše společnost dnes žije v mylném přesvědčení, že 

vánoční svátky jsou ty hlavní, nejkrásnější křesťanské 

svátky. To je tím, že se tyto svátky pro většinu z nás staly 

svátkem rodinným, svátkem rozžíhání světla uprostřed tmy 

a zimy. My ale víme, že vánoční svátky, všechno to světlo, 

radost a naděje, kterou vyzařují, jsou odrazem světla, 

radosti a naděje velikonočních svátků. Tam je náš 

křesťanský střed, náš hlavní svátek, tam je ten strom, ze 

kterého se všechna ostatní světla rozžíhají. Víme to, když 

to vnímáme ve světle víry, když sedíme pevně v sedle jako 

křesťané. Ale jak vůbec učedníci došli k víře, že Bůh se 

stal člověkem, že Ježíš je Kristus? Říci, že Ježíš je Kristus, 

to už je vyznáním víry. To znamená vyznat, že Ježíš je 

Mesiáš. Kristus je totiž řecký výraz pro hebrejské Mesiáš, 

pomazaný Páně, Spasitel. Co z toho plyne pro nás – tady a 

teď? 

 

Vánoční poselství 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Něco jiného je to, jak lidé chápali a prožívali ty první 

„vánoční svátky“, když se Ježíš narodil, a něco jiného je, 

jak očima víry, ve světle Velikonoc a později v setkání se 

zmrtvýchvstalým Pánem, začali Ježíšovi učedníci chápat 

význam toho, co se tehdy událo. Jinak by se nám mohlo 

stát, že bychom vánoční poselství četli jako reportáž o tom, 

co tehdy lidé prožívali. A pak nám to může připadat divné, 

a to v tom smyslu, že se tam děly věci, které se nikdy 

v našem životě nestanou. K Panně Marii přišel anděl a 

hovořil s ní. To je něco, s čím nemůžeme ve svém životě 

počítat. A pro ty z nás, kteří teprve hledají – a to je většina 

naší společnosti, pokud to ovšem bereme optimisticky -, se 

to může zvrtnout v dojem, jako by to všechno byly jen 

legendy, krásné pohádky. Jak to vidíme my? 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

7. pokračování 

9b. Je pravdou, že Abrahamova víra jakožto odpověď na 

předešlé Slovo, bude vždycky úkonem paměti. Nicméně, 

tato paměť nepoutá k minulosti, ale poněvadž je památkou 

zaslíbení, je schopna otevírat budoucnost, osvěcovat kroky 

na cestě. Tak je zřejmé, že víra, jakožto paměť budoucího, 
memoria futuri, bude se vždycky úzce pojit s nadějí.  

Ačkoliv si na řadu prožitků víry mohu vzpomenout, je Bůh 

především tím, kdo je před námi. Máme tedy životem ke 

komu jít. V tom je naděje - že v každém dalším kroku 

života můžeme věrného Boha zastihnout. Vzpomínání na 

život s Bohem v minulosti našich životů nám dává odvahu 

k cestě s Bohem a za Bohem dnes i zítra.  

 Kde leží v mých vzpomínkách „opěrné body“ mé 

víry? 

 Dusí něco mou naději, že mne věrný Bůh ani 

v budoucnosti neopustí? 

Svátosti a pohřby v roce 2013 

křty (8) – v Lovosicích: 5 děti 

                v Sulejovicích: 2 děti 

                v Medvědicích: 1 dítě  

biřmování: 2 osoby 

manželství – v Lovosicích: 1 

pohřby (8) – v Lovosicích: 7 

                     ve Velemíně: 1 

Ke křtu se připravují 3 osoby. 

 

   Děkuji za veškerou pomoc a službu během celého roku 

2013, zvláště těm, kteří plníte kostelnickou službu a staráte 

se o výzdobu, o faru a zahradu, děkuji za finanční dary a za 

úklid kostelů. Mnohokrát děkuji varhaníkům, 

ministrantům, všem, kteří čtou, zpívají a hrají k Boží 

chvále, kteří pomáhají připravovat náš farní týdeník. 

Děkuji všem, kteří jste věnovali duchovní dary pro naše 

farnosti. Jsem vděčný všem osobám, které - i když nejsou 

našimi farníky - nějakým způsobem přispěly farnostem 
Lovosice, Milešov, Prackovice nad Labem  

a Velemín. 

Pán Bůh zaplať! 

Váš farář P. Roman Depa  

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

72. Co znamená jméno Ježíš? 
   Ježíš znamená v hebrejštině: „Bůh zachraňuje“. 

Petr prohlašuje ve Skutcích apoštolů: „Neboť pod nebem 

není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli 

dojít spásy“. Všichni misionáři přinášeli lidem v podstatě 

toto poselství. 
 


