Z dnešního evangelia:

MODLITBA PRO TEBE

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius
Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným
knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem
v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem
v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na
poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého
okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny
hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte
mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora
a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk
uzří Boží spásu.“ (Lk 3,1-6)

Prosím tě o víru, o něco, pro co mohu bez výhrad
žít, neboť žiji jen jednou.
Prosím tě o naději, o otevřený pohled pro tvůj svět.
Dej, ať se stanu nedějí pro ty, kteří naději nemají.
Prosím tě o lásku, o úctu a trpělivost ke všem lidem.

Historické údaje na začátku perikopy mají svůj
teologický význam. Svatý Lukáš však informuje, že
evangelium bylo určené pro všechny: pro Židy- ti žili
v Judsku a v Galileji, a pro pohany, kteří bydleli
v Itureji, v Trachonitidě a v Abiléně. Poncius Pilát,
Herodes, jeho bratr Filip, Lysaniáš, velekněží Annáš
a Kaifáš jsou političtí a náboženští vůdcove, kteří si
mysleli, že tvoří historii. V té době a za těchto
okolnosti „uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn
Zachariášův“. Umistění této věty o Janovi jako božím
poslanci znamená, že pouze Bůh je Pánem dějin- ne
lidé. I když některé události ukazují, že tak snadno se
dá likvidovat hlasatele Boží pravdy, jak to se např.
stalo s Janem, skutečnost potvrzuje, že nic se neděje
proti vůli Boha, který vždycky dotahne do konce to, co
naplánoval. Jan tedy měl připravit cestu Kristu a svou
misii vyplnil.
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Pozvánky:
1) Adventní duchovní obnova bude ve farnosti Všech
Svatých v Litoměřicích příští sobotu 15. prosince od
14.00 hod. Obnovu povede P. Adrián Zemek, OPraem.
2) Zveme na dnešní adventní koncert komorního
pěveckého sboru Bell canto se svými sólisty.
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Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

V návaznosti na Dekret Apoštolské penitenciárie
o odpustcích během Roku víry náš diecézní biskup Jan
Baxant ustanovil následující posvátná místa, na
kterých lze kdykoliv během Roku víry, za podmínek
daných dekretem, získat plnomocné odpustky:

Plnomocné odpustky lze získat také při vikariátní
pouti vyhlášené okrskovým vikářem na poutním místě
vikariátu v den konání pouti. Pro náš litoměřický
vikariát je to mše na první pátek v Doksanech.

Č.17(2012)

Zahradní 32/2, 410 02
Lovosice

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
Milešov
Pá - 9.00 (zámecká kaple)
Velemín
So - 10.00 v so. 15.12.2012 bude
zrušena
Změny v příštím týdnu:
Lovosice: Út v 8.00 h., St v 16.30 h., Čt v 8.00

Aktivity v týdnu:
 Adorace Nejsv. svátosti – so 15.12.2012 v 20.00 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 9.12.2012

Myšlenky pro život
 Důležitější je, jak člověk svůj osud přijímá, než to,
jaký tento osud je. (Humboldt)
 Bůh se neobrací nejdříve k rozumu, ale k srdci.
(Wust)
 Neříkej, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.
(Aelianus)

„Hospodin s námi udělal velkou věc,
naplnila nás radost.“

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

17. Jaký význam má Starý zákon pro křesťany?
Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo
stvořil a udržuje svět, a jako ten, kdo vede a vychovává
lidi. Rovněž knihy Starého zákona jsou Božím slovem
a Písmem svatým. Bez Starého zákona člověk
nedokáže porozumět Ježíši Kristu.
Ve Starém zákoně začíná velký příběh vyučování ve
víře, která v Novém zákoně doznává rozhodujícího
obratu a na konci světa, v opětovném slavném
příchodu Ježíše Krista dosahuje svého cíle. Starý zákon
přitom znamená podstatně více než pouhou předehru
Nového zákona. Přikázání a proroctví pro lid staré
smlouvy a v nich obsažená zaslíbení pro všechny lidi
nebyla nikdy odvolána. V knihách Starého zákona
nalézáme nenahraditelný poklad modliteb a moudrosti;
na prvním místě jsou to žalmy, které se staly součástí
každodenní modlitby.

Některé památky v týdnu
13. prosince – čt pam. sv. Lucie,
panny a mučednice
Pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče
zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po
svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila
s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení
Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za Diokleciánova
pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla
odsouzena k násilné prostituci a protože byla od ní
uchráněna zázračnou silou, byla údajně oslepena
a probodnuto její hrdlo.
Úcta k ní byla rozšířena v celé církvi již na konci
6.století, se zařazením jména do mešního římského
kánonu. Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl
objeven její hrob.

Další památky:
11. prosince – út nezávazná pam, sv. Damasa I., pap.

12. prosince – st nezávazná pam, Panny Marie
Guadalupské
14. prosince – pá pam. sv. Jana od Kříže, kněze
a učitele církve
16. 3. neděle adventní – zapalujeme třetí ze čtyř
svíček

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne. 9.12.2012 – v 9.00 hod. Za † Marii Kupěcovou
v 10.30 – Za farníky
Ne. 16.12.2012 – v 9.00 hod.
v 10.30 – Za † manželé Květuši
Kocovou a Antonína Koce

Z DEKRETU APOŠTOLSKÉ
PENITENCIÁRIE

URBIS ET ORBIS (MĚSTŮM A ZEMÍM)
Specifické úkony zbožnosti vykonávané
během Roku víry se obohacují darem
svatých odpustků
V průběhu celého Roku víry, od jeho vyhlášení dne
11. října 2012 až do 24. listopadu 2013 po celý den,
mohou získat z Božího milosrdenství plnomocné
odpustky časného trestu za své hříchy, a to i v prospěch
duší věrných zemřelých, všichni jednotliví věřící, kteří
mají opravdu kající smýšlení, platně se vyzpovídali,
přistoupí k svátostnému přijímání a pomodlí se na
úmysl Nejvyššího velekněze:
a) pokaždé když se zúčastní alespoň třikrát na
kázání posvátných misií nebo alespoň na třech
přednáškách o dokumentech Druhého vatikánského
koncilu a o článcích Katechismu katolické církve
v kterémkoli kostele nebo na vhodném místě;
b) pokaždé když formou pouti navštíví
papežskou baziliku, křesťanské katakomby, posvátné
místo ustanovené ordinářem pro Rok víry (např.
některou baziliku minor, svatyni zasvěcenou
Nejsvětější Panně Marii, svatým apoštolům a svatým
patronům) a zúčastní se tam na nějakém obřadu nebo
alespoň setrvají přiměřený čas v usebrání při zbožné

meditaci a zakončí ji modlitbou Otče náš, Vyznáním
víry v jakékoli právoplatné formě, invokacemi k Panně
Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým
apoštolům či svatým patronům;
c) pokaždé když se ve dnech stanovených
místním ordinářem pro Rok víry (např. o slavnostech
Páně, blahoslavené Panny Marie, o svátcích svatých
apoštolů a patronů, o svátku Stolce sv. Petra) na
některém posvátném místě zúčastní slavnostního
slavení eucharistie nebo liturgie hodin a pomodlí se
Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě;
d) jestliže v jeden svobodně zvolený den
během Roku víry vykonají zbožnou návštěvu
u křtitelnice nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu,
a v jakékoli právoplatné formě obnoví křestní sliby.
Věřící, kteří mají opravdu kající smýšlení a kteří se
ze závažných důvodů nemohou zúčastnit slavnostních
celebrací (především všechny mnišky žijící v klášteře
a vázané stálou klauzurou, anachoreti a poustevníci,
vězni, staří, nemocní i ti, kdo se starají o nemocné
v nemocnicích nebo v jiných pečovatelských
zařízeních…), získají plnomocné odpustky za stejných
podmínek, pokud budou duchovně a myšlenkově
spojeni s přítomnými věřícími, zvláště ve chvílích, kdy
slova papeže nebo diecézních biskupů budou přenášena
televizí a rozhlasem, a pomodlí se doma nebo tam, kde
dlí ze závažných důvodů (např. v klášterní,
nemocniční, ústavní či vězeňské kapli…), Otče náš,
Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě a jiné
modlitby vhodné pro účely Roku víry a pokud budou
obětovat svá utrpení a těžkosti svého života.
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
adventní výzdobu, finanční dary a za úklid našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!
Drazí Farníci, chci Vás poprosit o hojnost během
sbírky v neděli 16. prosince 2012. Blíží se Vánoce
a měli bychom co nejlépe společně připravit kostel
a půlnoční mši sv. v našem kostele. Předem Vám
děkuji za pochopení a příspěvky.
Váš farář P.Roman Depa

