
Z dnešního evangelia: 
    

   Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ 

Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, 

kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná 

stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se 

ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: 

„Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho 

ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na 

nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, 

buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný 

očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není 

Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím 

vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem 

hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude 

křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby 

pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; 

plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával 

lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou 

zvěst.  (Lk 3,10-18) 
 

   Na otázku, co by měl člověk dělat po svém obrácení, 

Jan Křtitel odpovídal, že se nejedná o změnu 

zaměstnání, ale o odstranění veškerého zla ze svého 

života. Svatý Jan také vyzýval, aby pamatovali na 

potřebné a udělovali konkrétní pomoc. Vybízel je, aby 

ti, kteří mají jakoukoliv moc, ji nezneužívali, ale žili 

poctivě a obhajovali spravedlnost a právo. 

Radikalismus Jana Křtitele má posluchače uvědomit 

v tom, že se nejde vzdalovat do nekonečna svého 

obrácení. Poslední prorok Jan Křtitel jasně zdůrazňuje, 

že přichází mocnější než on. 

Pozvánky: 

Zveme na adventní koncerty:  

19. prosince – zpívají děti ze ZŠ č. 4 

20. prosince – účinkují děti ze ZŠ č. 1 – sbor „Koťata“ 

Oba v KOSTELE SV. VÁCLAVA OD 17 HOD. 

MODLITBA PRO TEBE  

 

   Chválím tě, Pane Ježíši Kriste, protože se rozednilo 

a dal jsi nám světlo. 

 

   Dej nám také milost a sílu, abychom tento den, který 

nám dáváš, prožili podle tvé vůle. 

 

   Tvé jméno žehnej tomuto dni a veď mne podle tvé 

vůle hodinu za hodinou 

 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Sám se neuzdravím, pokud budu zraňovat druhé. 

(sv. Ambrož) 

 Kdo chce rozkazovat, musí se nejdříve naučit 

poslouchat. (Přísloví) 

 Nikdo už není tím stejným člověkem, jakým byl do 

té doby, než ho povýšili. (Aubrey) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 

 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 16.12.2012 
 

 

 

 

 

„Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne 

Svatý Izraele.“ 

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  
 

Změny v příštím týdnu:  

Lukavec: Út 18.12.2012 v 15.00 hod. 

 

VÁCLAVČ.18(2012) 

16.12.2012  

3.neděle adventní 
 



 

 

Některé památky v týdnu 
 

23. prosince – památka sv. Jana Kentského, 

kněze, profesora, poutníka, patrona Polska, 

Litvy a seminaristů. 

   Žil v 15. století, v době husitských válek. Byl synem 

starosty ve vesnici Kęty u Krakova. Vystudoval 

slavnou krakovskou univerzitu a stal se zde později 

profesorem svobodných umění. Byl autorem 

důležitého spisu, věnovaného kazuistice. Ve 41 letech 

byl na základě falešných obvinění vypuzen 

z univerzity a byla mu přidělena farnost v Čechách 

(Olkusz?). Miloval chudé, kteří v té době prožívali, 

jako celá země, těžké období. Měl pokorné a soucitné 

srdce. Všude přinášel útěchu. Sám málo spal a nejedl 

maso, a vůbec jedl co nejméně, aby se mohl rozdělit 

s ostatními. Po několika letech se mohl vrátit do 

Krakova a vyučoval Písmo svaté po zbytek svého 

života. 

Za velmi důležité pro duchovní život považoval 

poutě. Sám byl čtyřikrát v Římě u hrobu svatého Petra 

a Pavla a jednou se vydal jako chudý poutník 

k Božímu hrobu v Jeruzalémě.  

 

Další památky: 

21. prosince – pá nezávazná pam. sv. Petra Kanisia, 

kněze a učitele církve. 
23. prosince 4. neděle adventní – zapalujeme čtvrtou 

svíčku 

 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 16.12.2012 – v 9.00 hod. 

v 10.30 – Za † manžele Květuši 

Kocovou a Antonína Koce 

Ne 23.12.2012 – v 9.00 hod. Za farníky 

v 10.30 – Za Michala a Davida 

Přeučilovy. 

 

 

PROZŘETELNOST 
 

Prozřetelnost požaduje od člověka něco hodně 

velikého: aby učinil starost o Boží království první 

starostí svého života – a dává mu příslib něčeho stejně 

velikého: že vše, co se kolem něho děje, bude probíhat 

zvláštním způsobem, takže v něm vznikne život 

předznamenaný Boží starostí o jeho blaho. 

To není pohádka, nýbrž skutečnost; ne však skutečnost 

samozřejmá, jako přírodní nebo dějinný jev, nýbrž 

skutečnost vznikající od Boha. Ne v nějaké tajné sféře 

mimo přírodu a dějiny, nýbrž přímo v nich. 

Nevnímáme ji ani fantazií, jako pohádkové představy, 

ani přirozeným pozorováním a chápáním, jako 

bezprostředně dané věci, nýbrž vírou. Slyšíme o ní ve 

slově Božím a musíme na ni vsadit: potom vznikne 

mezi Bohem a námi. Svět, jaký sám o sobě je, se zdá 

odporovat, a naše srdce vždy znovu propadá 

pochybnostem vůči tomuto poselství, takže se víra 

musí vždy nově utvrzovat. Poznenáhlu ale přece jen 

začíná vidět, oč jde. Tuší význam určité události, 

určitého setkání, zdaru či nezdaru určitého podnikání. 

Vyciťuje za silami a nutnostmi, jež jinak ovládají dění, 

jinou moc a nový smysl. Toto poznání může být někdy 

docela jasné, pak opět pohasíná. Často bude prolínat 

životem jenom jako tichý pocit důvěry… Na víře 

ostatně spočívá vše. Všechno podstatné zůstává skryto 

a zjeví se teprve, až se na konci dějin dovrší Boží 

království. Vše, co prozřetelnost působí v životě 

člověka, je součástí budoucího světa, v němž bude na 

nové zemi a pod novým nebem žít nový člověk. Tento 

svět vzniká již nyní, a to kolem člověka, který se 

prozřetelnosti neuzavírá; zjevným se však stane až na 

konci všech věcí. (Romano Guardini: O modlitbě) 
 

 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

adventní výzdobu, finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

   Drazí Farníci, blíží se Vánoce, příprava se týká co 

nejvíc našeho srdce. Nezapomeňte na svatou zpověď. 

Kristus se chce narodit v Tobě.  

   Výzdoba našeho kostela proběhne v sobotu 22. 

prosince od 8.00 hod. Budeme stavět betlém a zdobit 

stromky. Prosím, aby kromě žen přišli i muži.  
Váš farář P. Roman Depa  

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

18. Jaký význam má Nový zákon pro křesťany? 

   V Novém zákoně se naplňuje Boží zjevení. Čtyři 

evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana jsou 

jádrem Písma svatého a nejvzácnějším pokladem 

církve. Boží syn nám v nich ukazuje, kdo je, a setkává 

se s námi. Ze Skutků apoštolů se dovídáme o počátcích 

církve a o působení Ducha svatého. V apoštolských 

listech se lidský život se svými nejrůznějšími 

stránkami posouvá do Kristova světla. Ve Zjevení 

svatého Jana nahlížíme do událostí dovršení času. 

   Ježíš je vše, co nám Bůh chtěl říci. Celý Starý zákon 

připravuje lidi na událost vtělení Božího Syna. Veškerá 

zaslíbení docházejí v Ježíši svého naplnění. Být 

křesťanem znamená žít stále hlouběji ve spojení 

s Ježíšovým životem. K tomu ale potřebujeme číst a žít 

evangelium. Madeleine Delbrélová prohlašuje: „Bůh 

nám svým slovem říká, kdo je a co chce; říká to 

s konečnou platností a říká to znovu na každý den. 

Když bereme do rukou evangelium, měli bychom 

pamatovat, že v něm přebývá Slovo, které se touží 

v nás vtělit, které si přeje nás uchvátit, abychom tak na 

novém místě, v nové době a v novém lidském prostředí 

začali nanovo svůj život.“ 
 


