
Z dnešního evangelia: 

   Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále 

Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali 

se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho 

hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ 

Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý 

Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z 

lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli 

mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: 

‘A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi 

judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, 

který bude panovat mému izraelskému lidu.’“ Tehdy si 

Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na 

dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma  

a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho 

najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ 

Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, 

kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila 

nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, 

zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu  

a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli 

se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, 

kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi 

už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. 
(Mt 2, 1-12) 

   Evangelista popisuje různé reakce lidí, když slyší  

o narození Ježíše Krista. Mudrci se vydávají na dalekou 

cestu, obtěžují se, mají odvahu. Herodes zvaný Velkým, 

který v tom čase vládl nad celou Judejí a Galileou, byl 

člověkem velmi schopným a ambiciózním. Lpěl na své 

moci natolik, že „dal pobít v Betlémě i v celém jeho okolí 

všechny chlapce do dvou let“. Měl strach o svou vládu.  

   Mudrci doputují do Betléma, nacházejícího se 7 km na 

jih od Jeruzaléma. Přinášejí štědré dary: zlato, kadidlo  

a myrhu. Těmto darům byla dána též symbolická hodnota: 

Nějakým způsobem ukazují na Ježíšovu královskou 

hodnost (zlato), na jeho božství (kadidlo) i lidství, 

kterému je určeno zemřít (myrha). V odporu Židů  

a pozitivním přijetí Ježíše skrze pohany, vidí evangelista 

předpověď Božího plánu spásy. Tento nádherný plán se 

týká celého lidstva, tedy také pohanů, kterých 

reprezentanty jsou právě mudrci z východu. 

Modlitba 
 

   Duchu Stvořiteli, obnov mě, 

Duchu lásky, dej mi věrnost, 

Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví, 

Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání, 

Duchu síly, posilni mě, 

Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš 

pohyb, 

Duchu pokoje, obnov svět. 
 

Správně měli bychom psát písmena  

C+M+B 2013 

protože nejsou to 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 
 

 Je důležité, v co věříme, ale důležitější je to, komu 

věříme. (Benedikt XVI) 

 Víra je ze své podstaty přijetím pravdy, kterou náš 

rozum nedokáže obsáhnout; přijetím prostým  

a bezpodmínečným, na způsob svědectví. (Bl. John 

Henry Newman) 

 Nikdy bych nevěřil, kdybych nebyl poznal, že věřit 

je rozumné. (Sv. Tomáš Akvinský) 

 Věřit znamená po celý život snášet Boží 

nepochopitelnost. (Karl Rahner) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 Příprava na biřmování – Po 7.1.2013 v 18.00 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 9.1.2013 v 17.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle 6.1.2013 

 

 
 

 

 

„Budou se ti, Hospodine, klanět všechny 

národy země.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, 16.30 v kapli na faře 

  Čt v 7.30 v kapli na faře 

Pá - 16.30 v kostele   

  Ne - 9.00 v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30  

Milešov Pá -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00  
 

Změny v příštím týdnu:  

Žádné změny nejsou. 

VÁCLAVČ.1(2013) 

6.1.2013  

Slavnost Zjevení Páně 
(Tři Králové) 



 

Některé památky v týdnu 
 

13. ledna – svátek Křtu Páně 

   Vánoční doba se uzavírá svátkem Křtu Páně. Ježíš 

chtěl přijmout křest, který ohlašoval a uděloval Jan 

Křtitel. Jednalo se o křest pokání, který vyjadřoval 

touhu být očištěn od hříchů. Janův křest vyžadoval 

přijetí těchto požadavků. Ježíš tento křest 

nepotřeboval. Nicméně, byl si vědom toho, že měl-li 

naplnit své poslání, musel jít a dát se od Jana Křtitele 

pokřtít, musel se zařadit mezi hříšníky a v jistém 

smyslu s nimi učinit to, co konali všichni, aby se 

ukázal jako někdo, kdo je s nimi solidární. 

Další památky: 

7. ledna – Po nezávazná pam. sv. Rajmunda 

z Penafortu, kněze 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 6.1.2013 – v 9.00 hod. za † paní doktorku 

Veselkovou a manžela a paní Hanu Fiatovou 

                              v 10.30 –  

Ne 13.1.2013 – v 9.00 hod. Za † Růženu, Václava  

a Marii Mrázkovou a za Marii Prušovicovou 

   v 10.30 – Za farníky 

 

...obléknout Krista 
 

   Touhou všech je v oblečení nejen dobře vypadat ale  

i dobře se cítit. Cestou k tomu je například oblečení šité 

na míru a pro mnohé i oblečení značkové. Má se za to, 

že značkové je kvalitnější, příjemně se nosí a víc 

vydrží… Když je člověk pokřtěný, zaznívají v plné 

pravdivosti slova: „Oblékl jsi na sebe Krista. Bílé 

roucho ať je znamením této důstojnosti. Rodiče  

a přátelé ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, 

abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky.“ 

Oblékl jsi na sebe Krista. To je nejkvalitnější, co může 

člověk obléci. Ať již v provedení s názvem „pokoj 

v duši“, „láska“, „štěstí a radost“, „perspektiva života“ 

nebo“ život věčný“. Za tuto značku se platí 

mnohonásobně víc než za běžně dostupná oblečení 

s podobnými lákavými názvy, ale z jiné nabídky. 

Mnozí lidé – myšleno lidi pokřtěné - byli značkově 

oblečeni. Přesto zůstává otázkou: Proč dnes řada lidí,  

i když získali kvalitu života u Ježíše a s Ježíšem, 

nakupují spíše ve výprodeji u duchovních „stánkařů“? 

Chceme-li chodit oblečeni v „Krista“ – a on je 

bezesporu „světovou značkou“-, pak i my musíme něco 

zaplatit. Jsme schopni mnoho obětovat, jestliže 

dojdeme k přesvědčení, že Kristus se dobře nosí – když 

zakusíme, co to je život v Kristu. 

   Než půjdeš ven, teple se oblékni! Tuto větu je častěji 

slyšet z úst rodičů, když přijde zima. Čím je zima větší, 

tím oblékáme víc vrstev oděvů. Čím náročnější je 

vnější prostředí, do kterého se vydáváme, tím víc záleží 

na dobrém oblečení. A prostředí, ve kterém se jako 

křesťané máme dnes pohybovat, je opravdu velmi 

náročné! O to víc záleží na tom, abychom  „byli 

opravdu značkově oblečeni“ – značkově v Krista.  

   Může se nám stát, že vztah ke Kristu, láska ke 

druhým lidem, rozhodnutí konat dobré věci chladnou. 

Proti tomuto ochladnutí je možné jen jedno: život více 

naplnit modlitbou, četbou evangelia, které uvádíš ve 

skutek, přijímáním svátostí. 

 

P. Stanislav Přibyl: Volby jsou občanskou 

povinností, pro křesťany tím více 

  "Zúčastním se rád obou voleb (...). Je to povinnost 

každého člověka, jemuž jde o tuto zemi, tím více 

křesťana,"  uvedl generální vikář litoměřické diecéze, 

mons. Stanislav Přibyl (...). "Doporučuji jednoznačně, 

aby šli lidé k volbám, protože to je jedna z mála 

možností, jak přímo ovlivnit chod naší země. (...) 

Myslím si, že to je základní občanská povinnost  

a pro křesťana, který by měl být opravdu dobrým 

občanem, tím povinnost větší a řekněme i čestná," 
uvedl mons. Stanislav Přibyl k volbám, které začínali  

v pátek 12. října 2012. (pramen: zpravy.proglas.cz) 

   Drazí farníci, z toho logický vychází, že i volba 

prezidenta České republiky je důležitá a povinnost volit 

je pro křesťana aktuální. Prosím, jděte volit vhodného 

kandidáta.  
                                                    Váš farář P. Roman Depa 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 
finanční dary, výzdobu a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

21. Co je to víra? 

Víra je vědění a důvěra. Charakterizuje ji sedm znaků: 

Víra je výslovný Boží dar, který dostáváme, pokud o něj 

vroucně prosíme. 

Víra v Ježíše je nadpřirozená síla, kterou nezbytně 

potřebujeme k dosažení spásy. 

Víra vyžaduje svobodnou vůli a jasný rozum člověka, 

které odpovídají na Boží pozvání. 

Obsah víry je absolutně jistý, protože má základ v Ježíši 

Kristu. 

Víra zůstává nedokonalá, dokud nenabude účinnosti 

láskou. 

Víra roste, nasloucháme-li stále pozorněji Božímu slovu  

a jsme-li s Bohem v živém rozhovoru prostřednictvím 

modlitby. 

Víra nám dává už nyní ochutnat nebeskou radost. 

Mnozí tvrdí, že jim nestačí věřit, že potřebují vědět. 

Slovo „věřit“ má ale dva naprosto odlišné významy. 

Když se parašutista zeptá letištního zřízence: „Je padák 

dobře zabalený?“ a tázaný jen tak přes rameno utrousí: „ 

Ach, doufám, že ano“, parašutista se s tím jistě nespokojí, 

protože to chce opravdu vědět. Jestliže ale poprosil  

o zabalení padáku svého dobrého přítele, ten mu na 

stejnou otázku odpoví: „Ano, udělal jsem to osobně. 

Můžeš se spolehnout!“ A parašutista tentokrát odpoví: 

„Ano, věřím ti.“ Taková víra znamená mnohem víc než 

vědění, znamená jistotu. A právě taková víra přiměla 

Abraháma, aby vyšel do zaslíbené země, taková víra, 

dávala mučedníkům sílu vytrvat až do smrti a taková víra 

umožňuje křesťanům i dnes procházet pronásledováním 

se vzpřímenou hlavou. Je to víra, která uchvacuje celého 

člověka. 
 


