
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od 

něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být 

pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však 

řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili 

Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, 

vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl 

Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. 

A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm 

mám zalíbení.“      (Mt 3, 13-17)  

 

   Ježíš si je vědom svého mesiášského povolání, proto 

mluví o plnění Boží vůle. Jedná se zde o vyplnění Božího 

plánu spásy, zjeveného v Písmu. Ježíš Kristus nepotřeboval 

očištění ve vodách Jordánu, protože byl bez viny. Vzal ale 

na sebe hříchy lidí jako sluha Páně, o kterém čteme u 

proroka (Iz 53) a rozhodl se obětovat svůj život Otci 

na místo nás. Rozhovor Ježíše s Janem směřoval k utvrzení 

toho, že se Kristus identifikuje se svým lidem, to znamená, 

že svobodně volí největší ponížení – jednotu s hříšníky 

také ve smrti, která je výsledkem hříchu. 

   V dnešním textu se nacházejí 3 znamení mesiášských 

časů, předpovězených proroky: otevření se nebe, 

sestoupení Ducha Svatého a hlas z nebe. Je těžké posoudit, 

zda to byl jenom Ježíšův vnitřní zážitek nebo vnější 

záležitost. Od samotného  počátku  křesťanské společenství 

podtrhuje fakt, že Bůh promluvil na Ježíše. Na tuhle 

výpověď se vztahují 3 citáty ze Starého Zákona: To je můj 
Syn (Žalm 2,7); milovaný (1. Mojžíšova 22,2.12.16) – titul, 

který oznamuje, že Ježíš je jediným Božím Synem; v něm 

mám zalíbení (Iz 42,1). Celé zjevení nad Jordánem 

poukazuje na to, že umučení a smrt Ježíše jsou zapojeny do 

Božího plánu spásy.               (Komentář k evangeliu)  

Modlitba 
 

Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme zář 

opravdové lásky, 

k vám se s důvěrou obracíme. 

Svatá rodino nazaretská, učiň z našich rodin  

rovněž místa sdílení 

a modlitební večeřadla,  

opravdové školy evangelia 

a malé domácí církve. 

Svatá rodino nazaretská, ať už rodiny nikdy 

nezakoušejí násilí, 

uzavřenost a rozdělení: kdo je raněn nebo pohoršen, 

ať rychle zakusí útěchu a zahojení. 

Ježíši, Maria a Josefe, slyšte a vyslyšte naši prosbu. 

Amen.  
(papež František) 

 

 
 

Kdo by si přál požehnat byt, oznamte to, prosím,  

v sakristii. 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Skutečná díla Boží vždy narážejí na obtíže a jsou 

poznamenána utrpením. (sv. Faustyna Kowalská) 

 Skutečnou lásku ani mráz nespálí. (Vojtěch Kodet) 

 Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění  

a hořkost, když jim dovolíme, aby nás uvěznily ve 

vlastním srdci. (Vojtěch Kodet) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 Křesťanské rozhovory – St 15.1.2014 v 17.30 hod. 

 Adorace Nejsv. Svátosti – So 18.1.2014 v 20.00 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 12.1.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodin dá požehnání a pokoj 

 svému lidu.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 16.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 16.30 hod. v kostele 

  Ne - 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  
Út – 14.1.2014 – v 10.00 hod. Pohřební mše sv. za 

† Stanislava Štarhu 

 

 

VÁCLAV Č. 2 (2014) 

12.1.2014  

Svátek Křtu Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

17. ledna –pam.  

sv. Antonína, opata 
    

   Pocházel ze středního Egypta. Narodil se v polovině 

3. století v místě dnešního Keman u Herakleje. Byl 

vychován v křesťanském duchu a v mládí pracoval na 

poli svých rodičů. Ti mu ve 20 letech zemřeli a on 

zdědil větší majetek i starost o mladší sestru. Poté 

rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. 

Ti, kteří jej vyhledávali mu říkali "Deicolos", tj. 

zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět 

rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. 

Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života  

v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby 

pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu 

svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti 

ariánským bludům. 

   Již v 5. stol. byla v Jeruzalémě slavena jeho památka. 
 

Další památky: 

13. ledna – nezávazná pam. sv. Hilaria, biskupa  

a učitele církve 

18. ledna – pam. Panny Marie, Matky Jednoty křesťanů 

19. ledna – 2. neděle v mezidobí  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 12.1.2014 – v 9.00 hod. za † Irenku Roušalovou roz. 

Formankovou 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Út – 14.1.2014 – v 10.00 hod. Pohřební mše sv. za  

† Stanislava Štarhu 

                                  v 16.30 hod. na dobrý úmysl 

Ne - 19.1.2014 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

                            v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Objevovat svůj úkol  
(Ludvík Armbruster) 

 

   První stěžejní věc, pravda, kterou máme v srdci, i když  

o ní často nevíme, je že nesmíme o Bohu přemýšlet jaksi 

příliš v malém. Boží sláva, Boží skutečnost, to je pro nás 

něco nedostupně velikého a krásného. Nedovedeme ji 

změřit, a tak si představujeme Boha chtě nechtě podle 

lidských měřítek. Říkáme Bůh Stvořitel, ale naše představa 

nepřesáhne naši zkušenost. Lidský tvůrce napíše drama tak, 

že každému herci určí, kdy se má objevit na jevišti a co má 

říct. Ale Bůh jako dramaturg je tak veliký, že dokáže 

koncipovat svět, kde si herci své výstupy sami upravují. 

Není to tak, že čím mocnější je Bůh, tím raději by nás viděl 

jako loutky ve svých rukou, nýbrž naopak. Bůh je ta 

nejsvobodnější bytost a my jsme stvořeni k jeho obrazu. 

Nejsme tedy loutky na provázku, máme mít účast na Boží 

svobodě, máme vstupovat do jeho stvořitelského plánu  

a zde hledat a vynalézat svou roli. 

 

Náš životní projekt  
(Ludvík Armbruster) 

 

   Víme, že si nemáme představovat individuální Boží vůli 

vůči sobě jako něco, co Bůh od věčnosti ustanovil, jenom 

nám to neřekl a my to teď máme hledat. Život je však tak 

pestrobarevný a nepředvídatelný, že je skoro nemožné 

poznat, co je nejlepší řešení v situaci, ve které se zrovna 

nacházíme. Teprve když to zkusíme a ono to nevyjde, 

anebo vyjde jen do jisté míry, hrajeme si na moudré.  

A byla by to neřešitelná úloha, kdybychom chtěli, když do 

něčeho jdeme, mít jistotu, které je to objektivně správné 

řešení. Svatý Ignác to také nevěděl a učil se za pochodu. 

Kolikrát se jeho životní projekt změnil od základu! A to asi 

čeká i nás. 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

8. pokračování 

10. Po Abrahámovi je žádáno, aby se tomuto Slovu svěřil. 

Víra chápe, že slovo, zdánlivě prchavé a přechodné, je-li 

proneseno věrným Bohem, stává se tím nejjistějším  

a nejneochvějnějším, co může existovat a co umožňuje 
kontinuitu našeho putování v čase. Víra přijímá toto Slovo 

jako bezpečnou skálu, na níž může budovat s pevnými 
základy...... Svatý Augustin to vysvětluje takto: „Věrný 

člověk je ten, který věří Bohu, jenž slibuje; věrný je Bůh, 

který uděluje to, co slíbil člověku“.  

   Nespolehlivost mnoha lidských slov je známa a je 

mnohdy bolestná. Dějiny života s Bohem uložené 

v biblických vyprávěních, nás však ujišťují, že Boží slova 

nespolehlivá nejsou. Zaslouží si důvěru jako nic jiného. 

Ale člověk se jimi potřebuje sytit, snažit se jim rozumět  

a skutečně se jimi nechat vést.  

 Co skutečně vede můj život? Komu toto vedení 

svěřuji? 

 Jaká je skutečně má důvěra k Božímu slovu jako 

ke slovu, které mě má spolehlivě vést životem ve 

společenství církve? 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

73. Proč se Ježíš nazývá i „Kristus“? 
   V kratičkém prohlášení „Ježíš je Kristus“ je vyjádřen 

základ křesťanské víry: Ježíš, prostý syn tesaře 

z Nazareta, je vytouženým Mesiášem a Zachráncem. 

   Jak řecké slovo „Christos“, tak i hebrejský výraz 

„Mašíjach/Mesiáš“ znamená „pomazaný“. V Izraeli byli 

pomazáni do svého úřadu králové, kněží a proroci. 

Apoštolové byli svědky toho, že Ježíš byl pomazán 

„Duchem svatým“. Podle Krista se nazýváme křesťané – 

tím vyjadřujeme naše vznešené povolání. 
 


