
Z dnešního evangelia: 

   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.“ Když se všechen 

lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, 

otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné 

podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi 

můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Lk 3,15-

16.21-22) 

 

   Po dvou úvodních kapitolách, kdy se mluvilo  

v Lukášově evangeliu o Ježíšově dětství, začíná 

vyprávění o veřejném vystupování. První zásadní 

moment nastane u Jordánu, kde lidé naplno poznávají, 

kým tento „přicházející“ je. Pro všechna čtyři evangelia 

je Jan Křtitel zásadní postavou, neboť se odvolávají na 

jeho zvěst. A právě on prvně ukazuje na Krista jako 

mesiáše! Bůh Otec potvrzuje Ježíše jako svého Syna 

nejen hlasem z nebe, ale také citací žalmu 2,7. (Pramen 

www.pastorace.cz) 

 

Modlitba 
 

Modlitba Františka Xaverského 
 

   Pomoz mi Bože, abych ti sloužil, jak to 

zasluhuješ, abych dával a nešetřil námahy, abych 

pracoval a nehledal odpočinek, abych bojoval  

a nedbal na rány, abych se obětoval a nehledal 

jinou odměnu, kromě vědomí, že jsem splnil tvou 

vůli. 

 

 

Kdo by si přál požehnat byt, oznamte to, 

prosím, v sakristii. 

   Dům je místem, kde rodina utváří svůj domov. 

Podle Kristova příkazu mají učedníci vnášet do 

domu pokoj a požehnání (Lk 10,5). Pozemský 

domov je předobrazem nebeského domova. 

(Benedikcionál) 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. 

(Palacký) 

 Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc než být 

jimi klamán. (Rochefoucauld) 

 Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který 

trvá: to je naše cesta, náš smysl, náš osud. (Mináč) 

 Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, 

ale ne v tvém srdci, jsi přece ztracený.  

(F.v. Bodelschwingh) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 Adorace Nejsv. svátosti – So 19.1.2013 ve 20.00 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 13.1.2013 

 

 
 

 

 

„Hospodin, dá požehnání a pokoj svému 

lidu.“ 

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:  

Lukavec Út v 15.00 hod. 

VÁCLAVČ.2(2013) 

13.1.2013  

Svátek Křtu Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

18. ledna – Pá pam. Panny Marie, 

Matky jednoty křest`anů 
 
   Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života 

(Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na 

Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k 

liturgické památce Matky jednoty křesťanů. 

Nenachází se v martyrologiu, protože památka je 

ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10.9.1966. 

Před tímto obrazem u Panny Marie- Santa Maria 

Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské 

bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. 

Pod ochranu Panny Marie dal služebník Boží Antonín 

Cyril Stojan "Apoštolát sv. Cyrila a Metoda", který 

měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře. 

Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem 

sbližujícím západ s východem i zárukou naděje na 

obnovení někdejší jednoty. A Panna Maria znovu nám 

všem připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce  

o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením 

brzy dospělo ke spojení v jedné církvi. 

Další památky: 

17. ledna – Čt pam. sv. Antonína, opata 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

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

a Marii Mrázkovou a za Marii Prušovicovou 

   v 10.30 – Za farníky 

Út 15.1.2013 – Za † členy rodiny Jančiková a za žijící 

přátele 

Ne 20.1.2013 – v 9.00 hod.  

                          v 10.30 – Za farníky 

 

 

Hřivny 
    

   Běda člověku, který by svou hřivnu zakopal, 

nevyužil, nerozdal, nezískal stříbro, které nepomíjí. 

Hřích není to, že činím něco zlého, i když to jistě taky, 

jako spíš především to, že nerozdávám z pokladů nitra, 

že nevyužívám to dobré, co do mě bylo vloženo, že 

nerozpečetěnou schránu nechám uvnitř duše, že nikdy 

v životě nenatáhnu plachty a loď nechám uvázanou  

u bóje. Jako bychom dovedli již jen učeně spekulovat  

o tom, jaké je moře, a pořádat diskusní večery 

s občerstvením na palubách lodi v přístavech, my, kteří 

jsme byli stvořeni, abychom vypluli. Zlato, šperky  

a černé perly mám na rozdávání na to, abych dával 

potřebným plnými hrstmi, aby mých pět hřiven vyneslo 

dalších pět, deset, miliardu. Abych své perly házel 

správným směrem, aby přinesly užitek, bez lítosti že  

o něco přicházím. To, že když dávám, tak bohatnu, 

není jen kazatelské klišé, ale jeden ze zákonů našeho 

světa.  

 

Liturgické mezidobí 

Po dnešní modlitbě před spaním končí doba vánoční –  

výzdoba, jesličky: Co s nimi? 

   Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky 

ke zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se 

konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku 

Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní 

kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat 

déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. 

února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají 

zvláštní pobožnosti. 

   Od zítřka začíná Liturgické mezidobí, které předchází 

postní dobu a končí v úterý 5. týdne (12. února). 13. 

února máme letos Popeleční středu. Od mši sv. 

v pondělí se má číst čtení a responsoriální žalm  

z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře. Litugická 

barva je zelená. 

   Naší vánoční výzdobu budeme uklízet ve čtvrtek po 

ranní mši svaté. Prosím upřímně o pomoc. 
                                                    Váš farář P. Roman Depa 

 

   Od 18. do 25.ledna je týden modliteb za jednotu 

křest`anů. Po celý týden na to pamatujme  

v modlitbách. 

 

 

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) 

 

22. Věřit – jenže jak? 

   Ten, kdo věří, usiluje o osobní vztah s Bohem a je 

ochoten věřit Bohu všechno, co o sobě projeví (zjeví). 

Na počátku víry bývá často nějaký otřes nebo nepokoj. 

Člověk cítí, že viditelný svět a obvyklý běh událostí 

ještě nemůže znamenat úplně všechno. Uvědomuje si, 

že se ho dotklo tajemství. Vydává se po stopách, které 

ho přivádějí k Bohu, postupně nabývá důvěry oslovit 

Boha a nakonec s ním ve svobodě navazuje vztah. 

V Janově evangeliu se dočteme: „Boha nikdy nikdo 

neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí 

Otcově, ten o něm podal zprávu“. Proto musíme věřit 

Ježíšovi, Božímu synu, chceme-li se dovědět, co nám 

Bůh hodlá sdělit. Věřit tedy znamená říci ano Ježíšovi 

a vsadit celý svůj život na jeho kartu. 
 


