Z dnešního evangelia:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na
slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů,
bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou
zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý
svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé)
uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí
a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu,
protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby
vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím
a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl
znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo
přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se
v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát,
uniknout a obstát před Synem člověka.“

Neprosím tě o zdraví ani o nemoc, o život, ani
o smrt. Ale prosím tě o to, abys u mě vládl nad
zdravím a nemocí, nad životem a smrtí.
Jedině ty víš, co je pro mne lepší. Dej nebo vezmi. Ale
ztotožni mou vůli se svou, abych všechno od tebe
přijímal se stejnou ochotou.

2.12.2012

1.neděle adventní

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Lovosice
Út, St, Čt, 7.30 v kapli na faře
Pá, - 16.30 v kostele
Ne - 9.00 v kostele
Sulejovice
Ne - 10.30 dnes 2.12. v 15.00 h.
Milešov
Pá - 9.00 (zámecká kaple)
Velemín
So - 10.00 v so. 8.12.2012 bude
zrušena

Války a přírodní katastrofy vždycky trápily lidstvo
a jejich vznik nebo úkazy neznamená, že nastává konec
světa. Věřící mají být stále připraveni na setkání
s Pánem Bohem. Člověk, který žije ve shodě s božím
zákonem ukazaným v evangeliu se nezděsí, když uvidí
tato znamení. Naopak, oživí se jeho naděje na setkání
s Bohem tváří v tvář. Ti však, kteří páchali zlo, budou
plni strachu, protože se jim ukáže celé to zlo, ke
kterému se přídali. Ježíš ve své řečí nepopisuje konec
světa, ale zdůrazňuje, co je cílem člověka a celého
stvoření. Timto cílem je ukázání se v plnosti Božího
králování a štěstí lidí. Dřívější učení Ježíše o Božím
království jesně vysvětluje, že neukáže se ono náhle,
protože už vzniklo vtělením a narozením Krista,
a zdokonaluje se v životech těch, kteří žijí podle Boží
vůle.

Skončil Liturgický rok 2011-2012. Dnes začíná rok
2012-2013. Mění se lekcionář, to znamená, budeme
používat jiná čtení než v minulém roce: v týdnu platí
cyklus 1; v neděli cyklus C.
Začínáme sloužit rorátní mše svaté v týdnu ráno
v 7.30 hod. na faře. Mše sv. bude spojená s denní
modlitbou církve- s Ranními chválami (Jitřní).
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Zahradní 32/2, 410 02
Lovosice

(Lk 21,25-28.34-36)

Stalo se...

VÁCLAV

MODLITBA PRO TEBE

Změny v příštím týdnu:
Lukavec út 4.12.2012 v 15.00 hod.

Aktivity v týdnu:
 Příprava na biřmování po v 18.00 hod.
 Modlitební skupina út v 15.30 hod. – na faře.

Odpověď k žalmu – neděle 2.12.2012

Myšlenky pro život
 Člověk nežije pouze chlebem, který si může
vyrobit. Jakožto člověk, v nejhlubším svém lidství, žije
slovem, láskou, smyslem. (Joseph Ratzinger)
 Prosit za chléb znamená za chléb děkovat.
(W. Luthi)
 Máte samozřejmě právo prosit Boha o něco. Ale
můžete také říci:Ty víš, co potřebuji, pomoz mi podle
své vůle.(Paramhansa Yoganda)

„K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.“

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

16. Jak správně číst Bibli?
Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme,
tedy čteme-li ho s pomocí Ducha svatého, pod jehož
vlivem byla Bible sepsána. Je Božím slovem, ve
kterém se nám Bůh zásadním způsobem sděluje.
Bible je jako dlouhý Boží dopis jednomu každému
z nás. Proto bychom měli brát Písmo svaté do ruky
s velkou úctou a láskou. Nejprve je skutečně zapotřebí
si tento dopis přečíst: nevybírat si detaily, a přitom
ztrácet ze zřetele celek. Celek bychom měli chápat
v pohledu na jeho ústřední bod a tajemství: na Ježíše
Krista, o kterém hovoří celá Bible včetně Starého
Zákona. Měli bychom tedy číst Písmo svaté s toutéž
vírou církve, s jakou bylo sepsáno.

Některé památky v týdnu
8. prosince – slavnost
PANNY MARIE POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Papež Pius IX. r. 1854 vyhlásil jako dogma, že
Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného
hříchu. Pannu Marii poznáváme jako první nositelku
živého Boha, jejíž celý život se odvíjel pro naši spásu.
Proto také máme důvod vidět její podíl na našem
vykoupení, vidět v ní Prostřednici všech milostí (pam.
8.5.) a přímluvkyni k níž se máme obracet, jak k tomu
vyzvala při zjevení sv. Kateřině Labouré (pam.
31.12.) v Paříži r. 1930. Tam, v kapli na Rue du Bac,
Panna Maria vyslovila žádost o ražení tzv. zázračné
medailky s nápisem "Ó Maria, bez hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme." Právě tuto
modlitbu opakují zástupy poutníků v Lurdech, kde se
Bernardetě Soubirous (pam. 16.4.) v r. 1858 zjevovala
po 18 dnů Panna Maria a při 16. zjevení se
představila: "Jsem Neposkvrněné Početí." - To ještě
tato dívka nevěděla, co to znamená, ani že 8. prosince

1854 byla papežem vyhlášena tato pravda za článek
víry (dogma).
Liturgická oslava Početí Panny Marie se začala
konat 9. prosince od konce VII. století na Východě.

Další památky:
3. prosince – po pam. sv. Františka Xaverského,
kněze. Jeho oltář („jezuitský“) máme v našem
kostele- u vchodu vlevo
4. prosince – út nezávazná pam, sv. Jana
Damašského, kněze a učitele církve
6. prosince – čt nezávazná pam, sv. Mikuláše,
biskupa
7. prosince – pt pam. sv Ambrože biskupa a učitele
církve
9. prosince – 2. neděle adventní – zapalujeme
druhou ze čtyř svíček

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne 2.12.2012 – v 9.00 hod. – Za † Václava
v 15.00 – Za †† manžele Věnceslavu
a Ladislava Knotteovy
Út 4.12.2012 – v 7.30 hod. Za † P. Černého
St 5.12.2012 – v 7.30 hod. Za † Zbigniewa
Čt 6.12.2012 – v 7.30 hod. Za † Walentego
Pá 7.12.2012 – v 16.30 hod. Za †† členy rodiny
Zelenkova, Dolansky a Kremerova
Ne. 9.12.2012 – v 9.00 hod.
v 10.30 – Za farníky

NADĚJE
Naděje mění konkrétní chování křesťanů. Kdo uvěřil
Kristu, ve svém doufání se nedá tak snadno stáhnout ke
dnu nepřátelsky jednajícími lidmi či nešťastnými
okolnostmi, jakými jsou neštěstí nebo smrt. Je třeba se
neustále ptát na základ naděje. Je třeba trvale hledat pro

sebe i pro druhé správnou odpověď na otázku, co nás
vlastně chrání před sklíčeností tváří v tvář aktuálnímu
ohrožení a co nám dovoluje prožívat štěstí uprostřed
utrpení. Základem naší naděje je sám Kristus – vždyť
on trpěl stejně jako my a zemřel pro nás: spravedlivý za
nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem.
Naděje nám umožňuje jiný přístup k životu, nejde však
o pouhý optimistický životní postoj. Z důvodu našeho
doufání musíme sami sobě neustále skládat účty. Máme
přijímat utrpení v naději a právě jí se bránit zoufalství,
radovat se i uprostřed trápení, protože právě tak
získáváme podíl na Kristově utrpení. Chováme-li se
tedy na základě naděje jinak než ostatní, je naším
úkolem zprostředkovat i jim její pravý důvod, budou-li
se na něj ptát, jenže přitom se nelze utíkat jen
k nějakým pěkným formulkám. Nelze jen opakovat
biblické citáty. Především je třeba vyjasnit si vlastními
slovy a sám před sebou, proč doufám a proč mi naděje
dává sílu žít v důvěře a ve vnitřní radosti, přestože
okolnosti jsou jasně proti. Nikdy nenajdu univerzální,
jasnou a provždy platnou odpověď, o tu je třeba znovu
a znovu bojovat. Teprve tehdy smím oslovit ostatní.

Pozvánky:
1) V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se bude
konat v so 8. prosince od 10.00 hod. slavnost
kněžského svěcení.
2) Také v sobotu bude od 15.00 hod. vánoční koncert
v Milešově na zámku. Vystoupí sbor „Kytička“ z MŠ
Milešov a sbor „In flagranti“ z lovosického Gymnázia
3) Zveme na adventní koncert.
KOSTEL SV. VÁCLAVA 9.12. 2012 OD 17 HOD.
Účinkuje komorní pěvecký sbor Bell canto se svými
sólisty. Hudební doprovod: prof. MgA. Josef Jíša.
Koncert moderuje: Ing. Jitka Nezbedová.
Vstupné dobrovolné bude věnováno pro účely kostela.
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
adventní výzdobu, finanční dary a za úklid našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!

