
Z dnešního evangelia: 

   V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do 

jednoho judského města v horách. Vešla do 

Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile 

Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně 

pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem 

svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys 

mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem 

si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? 

Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě 

se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, 

která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od 

Pána!“    (Lk 1,39-45) 

Z výkladu svatého Ambrože, biskupa,  

na Lukášovo evangelium 

   Když anděl zvěstoval Panně Marii tajné úradky, 

použil k posílení důvěry příkladu. Aby dokázal, že 

u Boha je možné všechno, co uzná za vhodné, oznámil 

jí, že starší, už neplodná žena počala. Jakmile to Maria 

uslyšela, ihned se odebrala do hor; ne z nedůvěry 

k andělovu zjevení, či že by zprávu považovala za 

nejistou, nebo že by pochybovala o uvedeném  

příkladu, nýbrž plna blaha nad slíbeným darem, zbožné 

ochoty k službě a radostné nedočkavosti.  

   Kam by plná Boha spěchala, ne-li k výšinám? Milost 

svatého Ducha nezná váhavé jednání. A také se ihned 

prokazuje dobrodějné působení Mariina příchodu 

i přítomnosti Pána; vždyť jakmile Alžběta uslyšela 

Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně 

a byla naplněna Duchem svatým. Povšimni si rozlišení 

i zvláštního významu jednotlivých slov. Hlas slyšela 

dříve Alžběta, ale Jan vnímal dříve milost. Alžběta 

slyšela podle řádu přirozenosti, Janův záchvěv radosti 

byl původu mystického. Ona vnímala příchod Mariin, 

on příchod Pána. Žena příchod ženy, dítě příchod 

dítěte. Ony o milosti hovoří, oni ji v lůně svých matek 

zakoušejí a působením výsady, které se dostalo jejich 

matkám, začínají prožívat tajemství spásy. A obě 

matky dvojím zázrakem prorokují pod vlivem ducha 

svých dětí. 

MODLITBA PRO TEBE  

   Všemohouci Bože, na svém Synu jsi nám ukázal, jak 

se máme chovat jeden k druhému. 

Byl člověkem jako my. Ukazuje nám, že jsme zde 

jeden pro druhého, zvláště pro lidi v nouzi. 

Muž a žena, rodiče a děti, sousedé a spolupracovníci, 

bratr a sestra, přátele, vzorný žák a spolužák – ti 

všichni jsou na sebe odkázáni a patří k sobě.  

Uchraň mne od toho, abych dbal jen o sebe. Dej, 

abych nepotlačoval to, co vím o bídě druhých, abych 

se nezastavoval u nedostatečností, ale za 

problematickou vnější podobou viděl člověka, který je 

stejně jako já stvořen k tvému obrazu. Každý den 

otvírej mé oči, srdce a ruce pro nouzi kolem mne, ve 

světě, všude, kde k tobě křičí bída. 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Člověk, který umí nasytit duši, není zlým 

člověkem. (Werich) 

 Kdo chce se mnou vést hovor, nesmí chtít 

poslouchat jenom sám sebe. (Raabe) 

 Hloupé myšlenky má každý, moudrý je však 

zamlčí. (Busch) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
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Odpověď k žalmu – neděle 23.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou 

tvář, a budeme spaseni.“ 
 

 

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:  

Rozvrh vánočních bohoslužeb níže. 
 

VÁCLAVČ.19(2012) 

23.12.2012  

4.neděle adventní 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

26. prosince – st Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka. 

   Byl prvním z Ježíšových následovníků. Jeho 

horlivost v plnění Boží vůle ho vedla k vydávání 

svědectví o Kristu-Spasiteli, a to až k vrcholnému 

svědectví krve. Jako prvomučedník je uctíván hned po 

svátku Kristova narození. Je tím podtrhována 

sounáležitost s Kristovou láskou a odhalován její 

význam. 

   Štěpán, vyvolený za jáhna, byl kvůli lásce ke Kristu 

ukamenován za hradbami Jeruzaléma asi kolem roku 

35.  
Další památky: 

23. prosince 4. neděle adventní – zapalujeme čtvrtou 

svíčku 

24. prosince –  po Štědrý den  

25. prosince –  út Slavnost Narození Páně  

27. prosince – čt Svátek sv. Jana, apoštola  

a evangelisty požehnáme víno 

28. prosince – pá Svátek sv. Mlad`átek, mučedniků 

30. prosince – ne Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie 

a Josefa 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 23.12.2012 – v 9.00 hod. Za zdraví paní Hubkové 

a paní Rejchertové 

                     v 10.30 – Za Michala a Davida Přeučilovi. 

Štědrý večer 24.12.2012 – Půlnoční – Za farníky, 

spoluobčany a hosty 

Slavnost Narození Páně – v 9.00 hod. Za † syna 

Antonína 

Ne 30.12.2012 – v 9.00 hod. Za farníky 

  v 10.30 –  
 

Nesnáze z vnitřních proměn života 
 

   Život neprobíhá stejnoměrně. Jsou v něm období plná 

síly a rozletu a období prázdnoty a ochablosti, mezi tím 

pak nejrozmanitější přechody. Rovněž zvenčí 

přicházejí všelijaké vlivy, pomáhající i brzdící, 

povzbudivé i rušivé. Jitro je jiné než poledne, den jiný 

než noc a v průběhu roku prochází rozpoložení člověka 

hlubokými proměnami. Jeho životní fáze, dětství, 

mládí, zralost a stáří, mají nadto své zcela specifické 

formy. Urovnané a dobré vztahy k blízkým lidem 

podmiňují jiné životní situace než poměry chaotické  

a pokažené; v dobách plodné činnosti je člověk jiný 

než v dobách vnitřní vyprahlosti a otupělosti. To vše 

platí i pro modlitbu. Tak mohou nastat doby, v nichž 

nemá člověk ani síly, ani chuť k modlitbě a kdy se zdá, 

že v něm vše odumřelo. Potom již nechápe, proč by se 

měl ještě dále modlit. Tyto stavy mohou vzniknout  

i velkou únavou, nepříjemnou a jednotvárnou prací, 

nemocí a tělesnou slabostí; mohou ji přivodit též 

dlouhotrvající starosti či bezvýchodné potíže.   

Velký vliv na život modlitby mají též vybočení  

a porážky v oblasti mravní. Jelikož svědomí není něčím 

odděleným od ostatního života, není možné, aby se tu 

mohl člověk osvědčit nebo selhat, aniž by to nezasáhlo 

celkový běh jeho života. Svědomí zasahuje do všeho; 

činí-li člověk, co má, posiluje tím vše ostatní; selže-li, 

odebírá to celému životu, a tedy také modlitbě, sílu  

a smysl. Člověk k ní ztrácí chuť, zdá se mu nesmyslná. 

Zvlášť je třeba upozornit na těžkosti duševní povahy, 

jež lze shrnout pod názvem těžkomyslnost či deprese. 

Jsou důležité, poněvadž s nimi mají snadno co dělat 

právě nábožensky žijící lidé a poněvadž zvlášť silně 

zasahují ty duševní oblasti, z nichž pramení 

náboženské chování. Těžkomyslný člověk má velmi 

zranitelné nitro. Vnímá život intenzivněji než jiní, vše 

se ho víc dotýká, hlouběji ho vzrušuje, bolestněji 

zraňuje, déle dojímá než jiné. Ať již jde o jakýkoliv 

druh těžkomyslnosti a ať má jakékoliv kořeny, vždy 

s sebou přináší údobí, v nichž se všechno zatmí, život 

ztrácí smysl. Pak je ztrácí i modlitba. Vědomí Boží 

skutečnosti mizí, vše náboženské se mu protiví,  

a dokonce ho dráždí k odporu a vzpouře; jediné co si 

zachovává alespoň trochu smyslu, je práce nebo 

okamžitý požitek. (pokračování příště) R. Guardini:  

O modlitbě 
 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 
vánoční 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.  

 

   Pokračování ve výzdobě našeho kostela proběhne 

v pondělí 24. prosince od 8.30 hod. Budeme zdobit 

další stromky. Prosím ministranty o pomoc.  
Váš farář P.Roman Depa  

BETLÉMSKÉ SVĔTLO přinesou do našeho kostela 

skauti 24. prosince v 9.00 hod. Budete moci si je odnést 

domů do 15.00 hod. a také 25. prosince od 8.00 do 10.00 

hod. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

19. Jakou roli hraje Písmo svaté v církvi? 

Církev čerpá život a sílu z Písma svatého. 

Kromě Ježíšovy přítomnosti v eucharistii neprokazuje 

církev ničemu takovou úctu jako Boží přítomnosti 

v Písmu svatém. Při mši svaté nasloucháme slovům 

evangelia vestoje, protože k nám lidskými slovy 

promlouvá Bůh sám. 
 


