
Z dnešního evangelia: 

   Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na 

velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali 

se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili 

sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš  

v Jeruzalémě a jeho rodiče to nezpozorovali.  

V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; 

teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. 

Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. 

Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed 

učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo 

ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho 

odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili  

a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? 

Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl 

jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já 

musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni 

nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi 

vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal 

je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. 

Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha 

i u lidí. (Lk 2, 41-52) 

*** 

   Židovské velikonoční svátky – pascha trvaly sedm 

dní. Byla to památka přechodu Izraelitů z egyptského 

otroctví do zaslíbené země. V teologickém smyslu 

tento svátek byl předpovědí Ježíšova „přechodu“ 

z tohoto světa k Otci, jenž se uskutečnil na kříži. Díky 

dílu spásy bylo lidstvo osvobozeno z otroctví hříchu.  

   V tento svátek měli do chrámu přijít všichni muži, 

kterým bylo nad 13 let. Přicházely také ženy a děti. 

   V Lukášově evangeliu se nacházejí první slova, která 

slyšíme od Ježíše. Mladý Mariin Syn ukazuje svůj 

neopakovatelný vstah s Bohem - jmenuje ho svým 

OTCEM. Poslušnost vůči OTCI a nasměrování na 

bezvýhradné vyplnění jeho vůle bude rozhodovat  

o dalším životě Ježíše jako Božího Syna a nic tomu 

nedokáže zabránit. 

 

Modlitba na neděli 
    

   Přicházím Bože, abych slyšel Tvé slovo. Dej, ať Ti 

odpovím. Pomoz, abych Tvé zvěsti rozuměl a naplnil 

se radostí nad tím, co činíš. Ukaž mi, jak mohu 

pomáhat druhým. 

Dej mi, Pane Bože, jistotu, že žiješ. Dej, ať Tě 

chválím v této slavnosti i v životě. 

 

 

 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nejlepším způsobem sebepoznání je pokus 

pochopit ostatní. (Gide) 

 Nádhera světa vždy odpovídá nádheře ducha, který 

ji vnímá. Dobro už tady nachází svůj ráj, zlo zase svoje 

peklo. (Heine) 

 Urážky jsou argumenty těch, kteří žádné 

argumenty nemají. (Rousseau) 
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„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, 

kdo kráčí po jeho cestách.“ 
 

 

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:  

Lovosice Po 31.12. v 15.30 v kostele- závěr 

roku  

   Út 1.1.2013 v 9.00 hod. 

Sulejovice Út 1.1.2013 v 10.30 hod.  

Lukavec út 1.1.2013 v 15.00 hod. 

VÁCLAVČ.20(2012) 

30.12.2012  

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny 

Marie – zasvěcený svátek 

   Z historického pohledu se 1. leden stal začátkem 

občanského roku se zavedením kalendářní reformy 

Galia Julia Caesara r. 45 před n .l. V 6. stol. Římská 

církev přenesla na tento den památku Bohorodičky, 

kterou původně Byzantská církev stanovila na 26.12. 

Mezi narůstajícími Mariánskými svátky byl r. 1931 

zaveden na 11. 10. svátek Mateřství P. Marie, který 

byl zrušen až po II. vatik. koncilu a jehož obsah byl 

znovu převeden na 1. leden. Do té doby začínal rok 

svátkem Obřezání Páně, protože na osmý den od 

narození spadá připomínka obřadu obřízky, při kterém 

bylo dítěti dáno jméno. 

1. leden je zároveň i Světovým dnem míru. Ale i toto, 

jako by bylo výzvou k vyprošování míru za 

prostřednictví Bohorodičky. 

Další památky: 

30. prosince – Ne svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie 

a Josefa 

31. prosince – Po nezávazná pam. sv. Silvestra I., 

papeže 

2. ledna – St pam. sv. Basilia Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a učitelů církve 

3. ledna –  Čt nezávazná pam. Jména Ježíš  

6. ledna – Ne slavnost Zjevení Páně (Tři králů) 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 30.12.2012 – v 9.00 hod. Za † rodiče Kartákovy  

a Kudrmanovy a sourozence 

   v 10.30 – Za farníky 

Po 31.12.2012 – v 15.30 hod. poděkování Pánu Bohu 

za prožitý rok 2012  

Út 1.1.2013 – v 9.00 hod. za mír ve světě 

           v 10.30 –  

Ne 6.1.2013 – v 9.00 hod. za † paní doktorku 

Veselkovou a manžela 

                              v 10.30 –  
 

Nesnáze z vnitřních proměn života 
(pokračování) 

   Zeptáme-li se, co činit v takových obdobích, musí se 

odpověď přidržovat středu. 

   Především se člověk nesmí těmto stavům příliš snadno 

poddávat. Obtíže se často zdají být větší, než jaké jsou ve 

skutečnosti. Připomeňme si to, že se člověk totiž modlí 

nerad. Nejvlastnější jádro jeho bytosti – ano; to ostatní 

však, a to je mnohem dotěrnější a průbojnější, - vůbec ne. 

Nechuť k modlitbě užívá všech záminek, jež se 

naskytnou, aby mohla říci, že se nemůže a nepotřebuje 

modlit. Je tedy důležité vytrvat a dodržet svůj denní řád. 

Modlitba se sice stává namáhavou a nám se zdá, že nemá 

smyslu. Přesto se uvnitř přitom děje něco velice 

důležitého. Roste spolehlivost a síla a formuje se tím 

charakter naší nábožnosti. Taková údobí dostávají od 

Boha svůj zvláštní význam. Když velký poustevník 

Antonín jednou přestál období stísněnosti, ptal se: „Kdes 

byl, Pane, v těch dnech?“ A dostal odpověď: „Blíž u tebe 

než kdy jindy.“ Jsou to období, v nichž máme žít zcela 

z víry a věrnosti. Z nich vyrůstá to, co teprve přijde. 

   Pokud jde o mravní krize, vědomí hříchu a pocit, že se 

v tomto stavu nemůžeme modlit, nesmíme ani zde 

propadnout sentimentalitě. Jestliže jsme dokázali před 

Bohem křivdu spáchat, musíme mít i odvahu před Něho 

s ní předstoupit. Kdo cítí, že má proč si dělat výčitky, 

nechť svou vinu vyzná a začne znovu; službu modlitby ať 

kvůli tomu však neopouští. Musí-li se přitom stydět, je to 

konečně v pořádku, a je třeba, aby to nesl. 

   Někdy pomůže změna modlitebních textů. Nebo 

změníme způsob modlitby. Třeba namísto vlastního 

modlení dáme duchovní četbu a pokusíme se tudy najít 

cestu k Bohu... Anebo se uchýlíme k některým zcela 

prostým a mocným modlitbám. Jak božsky pravdivý  

a velký je Otčenáš. 

   Nedaří-li se však již vůbec nic, pak máme alespoň 

kleknout nebo předstoupit před Boha a říci: „Vím, že 

bych se měl modlit, nemohu však.“ Tím alespoň 

konstatujeme, že by tu byla na místě modlitba.  

(Romano Guardini: O modlitbě)  
: 

Pozvánky: 
2.1.2013 v 10:00 hodin se do kostela Všech svatých 

v Litoměřicích sjedou koledníci Tříkrálové sbírky 2013 

z různých koutů litoměřické diecéze, kde jim požehná 

Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický. 
 

Svátosti a pohřby v roce 2012 

křty (10) – v Lovosicích: 1 dospělý a 4 děti 

                  v Lukavci: 3 děti  

                  v Sulejovicích: 2 děti 

manželství – v Lovosicích: 1 

pohřby (8) – v Lovosicích: 5 

                     ve Velemíně: 1 

                     v Sulejovicích: 2  

Ke křtu se připravuje jedna osoba, na biřmování 4 

osoby. 

  

  Děkuji za veškerou pomoc a službu během celého roku, 

zvláště těm, kteří plníte kostelnickou službu a staráte se  

o výzdobu, o faru a zahradu, za finanční dary a za úklid 

kostelů. Mnohokrát děkuji varhaníkům, ministrantům, 

všem, kteří čtou, zpívají a hrají k Boží chvále. Jsem 
vděčný všem, kteří - i když nejsou našimi farníky - 

nějakým způsobem přispěli lovosickému farnímu obvodu. 

Pán Bůh zaplať! 

Váš farář P. Roman Depa  

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

20. Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví?  

Odpovídat Bohu znamená věřit mu. 

Ten, kdo chce věřit, potřebuje „chápavé srdce“. Bůh 

nás oslovuje nejrůznějšími způsoby. V každém setkání 

dvou lidí, v každém hlubokém zážitku z přírody, 

v každé zdánlivé náhodě, v každé výzvě i v každém 

trápení se ukrývá Boží výzva. A Bůh k nám promlouvá 

ještě zřetelněji svým slovem nebo hlasem našeho 

svědomí. Obrací se na nás jako na své přátele. Proto 

bychom mu také měli jako přátelé odpovídat a věřit 

mu, dát mu naprostou důvěru, neustále se učit, jak mu 

lépe rozumět, a bez výhrad přijímat jeho vůli. 
 



 


