
Z dnešního evangelia: 

   Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování  

o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je 

odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky  

a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od 

začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že 

to pro tebe, vážený Theofile, uspořádaně vypíšu, aby 

ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky,  

v které jsi byl vyučen.   (Lk 1,1-4) 

   Dnešní text evangelia je složený ze 

dvou částí. První je právě tato předmluva, jejíž slova a 

styl připomínají úvody komponované helenistickými, to 

znamená řeckými historiky. To dokazuje vysokou 

literární úroveň díla. Lukáš v předmluvě ukazuje, co ho 

zajímá (v.1-2), naznačuje, jakou metodu při sbírání 

materiálů použije a jak to všechno předloží (v.3). Dále 

odhaluje cíl svého konání (v.4): „Aby ses tak mohl 

přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl 

vyučen“. Evangelista se nejenom snažil důkladně 

prozkoumat události týkající se Ježíše, o kterých slyšel 

z živé ústní tradice. Chtěl také předat svou uspořádanou 

historii, aby co nejlépe ukázal spásný význam Kristova 

působení. 

   Adresátem Lukášova díla je Teofil, který už evangelium 

zná. To, co ted` dostává, nemá v sobě nic úplně nového - 

neznámého, je ale sepsanou ústní tradicí. Nová „kniha“ 

mu pomůže přesvědčit se o tom, že fakta popsaná 

v evangeliu jsou vyplněním božího plánu spásy v dějinách 

světa.  

   Teofil byl pravděpodobně křest`anem, který plnil nějaký 

vysoký úřad v římské administraci. Jméno TEOFIL 

znamená „milý Bohu“, proto je možné chápat smysl 

tohoto věnování širším způsobem: evangelium je pro 

Bohem milované.       (Pramen: komentář k textu evangelia) 

Modlitba ke sv. Zdislavě 
 

   Bože, svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí 

stále povznášela k Tobě a ustavičně o Tobě 

rozjímala a svědomitě pečovala o bližního. Na její 

přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme  

o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku 

dobrými skutky. Skrze Krista našeho Pána. 

Amen. 
 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Tvé slovo, Bože, je nejdůležitější. 

 Císař není podřízen nikomu kromě Boha  

a spravedlnosti. (Císař Fridrich I. Barbarossa) 

 Základním rysem velkého a dobrého člověka je to, 

že vždy nejdříve myslí na celek a na druhé, a na 

sebe až naposled. (Stifter) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 27.1.2013 

 

 
 

 

 

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.“ 

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.4(2013) 

27.1.2013  

3. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

2. února – So Svátek  

Uvedení Páně do chrámu 
 

   Tento svátek nás svým dějem a obsahem ještě vrací k 

vánočním svátkům, neboť je vázán na Narození Páně 

skutečným počtem dní, jímž dnes oslavovaná událost 

následovala po narození. Ve Starém zákoně Hospodin 

nařídil skrze Mojžíše, aby matka, které se narodí syn, po 

40 dnech s ním přišla do chrámu  

k obřadu tzv. očišťování a zároveň obětování. 

Připomínáme si setkání Páně se Simeonem, s Annou  

a nakonec s věřícími vůbec. Ježíš je "Světlo  

k osvícení národů" (Lk 2,32). 

   Křesťan pak má být viditelným, konkrétním, všem 

pochopitelným a praktickým znamením a důkazem, že 

přišlo Světlo na svět. 

Další památky: 

27. ledna – Ne nezávazná pam. sv. Anděly Mericiové, 

panny 

28. ledna – Po pam. sv. Tomáše Akvinského, kněze  

a učitele církve 

31. ledna – Čt pam. sv. Jana Boska, kněze 

3. února – 4. neděle v mezidobí- bude se udělovat 

svatoblažejské požehnání 
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 27.1.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče Kudrmanovy  

a Kartákovy a sestru Jiřku. 

                           v 10.30 – Za farníky 

Út 29.1.2013 – Za † Pavla Miššu. At` ho Pán odmění 

radostnou věčností za neustálou práci kolem mnoha 

kostelů v naší farnosti. 

St 30.1.2013 – Za † maminku Markétu Královou – od 

jejího narození uplynulo 101 let. Za št`astnou věčnost. 

Pá 1.2.2013 – Za bohaté dary Ducha svatého a k tomu 

pevné zdraví pro P. Josefa Szeligu 

Ne 3.2.2013 – v 9.00 hod. Za † Albínku Vencličkovou 

– od jejího narození uplynulo 102 let 

                        v 10.30 – Za † manžele Alžbětu  

a Františka Světlikovy 

 

Pozvání 

   V katedrále v Litoměřicích bude v sobotu 2.2. 2013 (na 

Hromnice) mše sv. s žehnáním svící od 10.00 hod. Mši 

sv. bude celebrovat otec biskup Jan, který se toho dne 

setká s osobami zasvěceného života. 

Vtip pro zasmání, ale i k zamyšlení: 
 
   Staří manželé se dostali do nebe. Tím, co je tam čekalo, 

byli doslova uneseni – bylo to ještě asi tisíckrát lepší, než 

si to během svého pozemského života představovali.  

A čím déle nad tím žasli, tím byla babička stále 

nadšenější a nadšenější a dědeček smutnější a smutnější – 

až se nakonec usedavě rozplakal. 

   Babička do něho šťouchla a povídá: „No tak, dědo, 

nebul! Vždyť jsme v nebi a je to tady tisíckrát lepší, než 

jsme si to kdy představovali…!“ 

„Za to všechno můžeš ty, babko,“ pronesl mezi 

jednotlivými vzlyky dědeček. „To bylo pořád: vem si 

šálu, jez vitamíny, běž k doktorovi, nelež jen na gauči, 

musíš se hýbat…-Za všechno můžeš ty! Vždyť my jsme 

tu mohli být už o dvacet let dřív!“ 

   Jak vážně bereme slova Písma svatého: „Co oko 

nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl 

nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ Je pro nás 

věčnost s Bohem – nebe – opravdu hlavním cílem, od 

něhož se odvíjejí všechna naše důležitá rozhodnutí? 

Víme: „že na zemi jsme proto, abychom poznávali  

a milovali Boha, abychom podle jeho vůle konali dobro  

a abychom jednoho dne došli do nebe“? (Pramen: Milujte 

se, 1/2013) 
 

   Odpověd` na dotaz:  Docházím na hodiny jógy. 

Cvičitel předcvičuje, doprovází nás instrukcemi nádech-

výdech. Na konci zpíváme ohnm. Pak si krátce povíme, 

jak to na nás působí. Nevím, zda mě může ovlivnit, 

hlavně vnímám, že se mi uvolňuje ztuhlé svalstvo, 

necítím z ničeho strach, ohrožení. Děkuji za radu. 

   Dariusz Pietrek, koordinátor Slezského centra pro 

informace o sektách a psychomanipulativních metodách, 

zdůrazňuje, že Indové, kteří jsou křesťané, nepraktikují 

jógu. Vědí, že to nejsou neutrální relaxační cvičení, ale 

hinduistická náboženská praktika. Hinduismus je  

s křesťanstvím neslučitelný - je to polyteistické 

náboženství, v němž jsou uctíváni bůžkové a démoni. 

Dariusz popisuje: "Měli jsme případ člověka, který 

praktikoval jógu a potom potřeboval pomoc exorcisty. 

Jóga je také prostředkem získávání nových členů různých 

sekt. Začíná se jógou jako cvičením, pak přejdou  

k používání dalších technik, na vegetariánství, meditují  

a nevědomky se stávají členem sekty." Podobně varuje 

před jógou britský exorcista P. Jeremy Davies - setkal se  

s případy, kdy jóga vedla k posedlosti zlým duchem. 

Nevinně se tvářící cvičení pro zdraví ve skutečnosti vede 

člověka v nesprávným a nebezpečným duchovním 

směrem. V oblasti cvičení a rehabilitace existuje přece 

mnoho rúzných tradičních způsobů, které pomáhají 

udržovat kondici a upevňují lidské zdraví a které jsou 

navíc bezpečné pro náš duchovní život.  

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) 

24. Co spojuje mou víru s církví? 
   Nikdo nemůže věřit jen tak pro sebe, stejně jako nikdo 

nemůže žít jen tak pro sebe. Víru přijímáme od církve  

a žijeme ji společně s lidmi, se kterými se o ni dělíme. 

   Víra je tou nejintimnější věcí člověka, a přece není jeho 

soukromou záležitostí. Ten, kdo chce věřit, musí se učit 

říkat „já“ stejně jako „my“, protože víra, kterou by člověk 

nedokázal sdělovat a sdílet, by byla proti zdravému 

rozumu. Jednotlivý věřící člověk připojuje svůj svobodný 

souhlas k „věříme“ církvi. Od ní víru přijal. Byla to ona, 

která nesla víru staletími až k němu, chránila ji před 

pokřivením a dávala jí vždy znovu zazářit. Víra je proto 

podílem na společném přesvědčení. Víra druhých lidí mě 

nese, stejně jako oheň mé víry může nadchnout  

a posilovat druhé. „Já“ a „my“ naší víry zdůrazňuje 

církev tím, že při bohoslužbách používá dvě různá 

vyznání víry: apoštolské, které začíná slovem 

„věřím“(krédo), a velké, tzv. nicejsko-cařihradské, které 

ve své původní formě začínalo slovem „věříme“ 

(credimus). 
 

 


