
Z dnešního evangelia:  

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, 

bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době 

před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, 

kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa  

a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn 

člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, 

druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna 

bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, 

který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář 

věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl 

vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy 

buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy 

se nenadějete.“                           (Mt 24, 37-44)  

 

   Advent není jen přípravou na připomínku narození 

Ježíše. Advent především připomíná Ježíše aktuálně 

přicházejícího k člověku. Na pozadí událostí Betléma se 

budeme ptát na příchod Ježíše dnes a tady. Proto všechny 

texty směřují k eschatologickému tématu, tedy jsou 

zaměřeny na poslední příchod Pána. Lidská povaha je  

v principu dvojího druhu. Jedna reaguje na ohrožení 

klidným až lhostejným přístupem: „Dokud se nic neděje, 

nebudu ani já reagovat.“ A druhá se vyděsí každou 

maličkostí. Komu směřuje Ježíš svoji eschatologickou řeč? 

Oběma! Nejde o žádné strašení úzkostných lidí, Ježíš 

naopak vede pohled od strachu a obav k zaměření se na 

podstatné. Podstatný je plnohodnotný vztah člověka  

s Bohem. To je očekávaná připravenost. To je ona Pavlova 

„bdělost“ a v posledku i význam adventu.  
                                                     (Komentář: www.vira.cz)  

 

      Začínáme sloužit rorátní mše svaté v týdnu ráno 

v 7.30 hod. Mše sv. bude spojena s denní modlitbou 

církve-  Ranními chválami (Jitřní). 

 

 

Modlitba 
 

Bože, děkuji ti za všechno, co jsi po mně v mém 

životě chtěl. 

Buď pochválen za čas mého narození. 

Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny. 

Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel. 

Nepropouštěj, Pane, svého tvrdohlavého a líného 

sluhu za svých služeb. 

Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině, kde zcela sám 

rozhoduji o sobě a o svém věčném osudu. 

Ponechej si mne ve svých službách  

po všechny dny mého života. 

Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to, co ty ukazuješ. 

Budu-li ve tvé službě unavený, pak ať není unavená 

tvá trpělivost se mnou. 

Ty přicházíš, ty dáváš sílu, abych začal  

vždycky znovu. 

Abych doufal navzdory vší naději, abych věřil  

ve vítězství, 

které je tvým vítězstvím ve mně, ve všech porážkách, 

které jsou mými porážkami. (Karl Rahner) 
 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Kdo se nemodlí v určitou dobu, nemodlí se ani 

v neurčitou dobu. (Přísloví) 

 Má touha po pravdě je mou jedinou modlitbou.  

(Edith Steinová) 

 Na mluvené modlitbě nakonec nezáleží, ale na 

slovech, která my říkáme Bohu. A tato slova musíme 

právě  říkat my sami. Když přicházejí ze srdce a když 

se je zároveň modlí Duch Boží, Bůh je slyší.  

(Karl Rahner) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. na faře 

 
 

Odpověď k žalmu – neděle 1.12.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Do domu Hospodinova  

půjdeme s radostí.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Čt - 7.30 hod. 

Pá - 16.30 hod. 

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  

Sulejovice – 8.12.2013 – zrušena 

Lovosice – kostel  8.12.2013 v 10.00 hod.  – 

návštěva sv. Mikuláše 

VÁCLAV Č. 47(2013) 

1.12.2013  

První Neděle adventní. 
(Začíná cyklus A nedělního lekcionáře) 



 

Některé památky v týdnu 
 

3. prosince – památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 
 

   Narodil se 7.4. 1506 na hradě Javier (Xavier)  

v baskické části království Navarra v severovýchodním 

Španělsku, jako nejmladší z pěti sourozenců. Mládí 

prožil v období politických bojů o nezávislost, za 

kterých padl i rodný hrad. Při studiích v Paříži se 

seznámil s Petrem Fabrem a s Ignácem z Loyoly, kteří 

se v r. 1534 při zakládání řádu jezuitů stali i jeho 

spolubratry. Od r. 1537 byl knězem a od roku 1541 

horlivě a úspěšně hlásal evangelium v Indii, na 

Ceylonu, na Molukách a v Japonsku. Zemřel ve 46 

letech, při cestě do Číny, na ostrově Sancianu. Po 70 

letech byl svatořečen a mimo jiné se stal patronem 

katolického tisku a od r. 1952 i cestovního ruchu. 
 

Další památky: 

4. prosince – St, nezávazná pam. sv. Jana Damašského, 

kněze a učitele církve a sv. Barbory, panny a mučednice 

6. prosince – Pá, nezávazná pam. sv. Mikuláše, biskupa 

7. prosince – So, pam. sv. Ambrože, biskupa a učitele 

církve 

8. prosince – 2. Neděle adventní 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 1.12.2013 – v 9.00 hod., za † Žofii; (za farníky bude 

odsloužena v Počaplech) 
                              v Sulejovicích 10.30 hod.  
Út – 3.12.2013 – za † pátera Václava Černého 

St – 4.12.2013 – za duši † Kazimíra Ochał k 11. výročí 

úmrti 

Ne - 8.12.2013 – v 9.00 hod. za † paní Marii Pavlovičovou, 

která zemřela 4.8.2013 
 

   Mše svatá v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Chotěšově je sloužena každou první neděli v měsíci  

v 16 hod. 

   Adventní duchovní obnova se bude konat 14.12. 2013  

v DDKT v Litoměřicích. Povede ji P. Adrián Zemek 

O.Praem. 

Chvála přímosti 
(Josef Zvěřina) 

 

   „Tuhle jsem se dopálil a řekl jsem mu to přímo do očí. 

Měli jste vidět, jak jsem mu to naservíroval,“ holedbal se 

muž, jistě v dobré víře, jak je přímý. Ale to je vztek a ne 

přímost! Jaká je to ctnost mluvit přímo, jen když se 

rozkatím? Jak je to blízko hrubosti! 

   Když diskutujeme s našimi lidmi, dokonce i s mladými, 

debata vázne. Nikdo nemá odvahu promluvit. Bojí se. 

Myslí si – možná – své. Zato tím horlivěji mluvíme za 

zády, po straně, nejraději v mlhavých nařčeních, neurčitých 

náznacích. Přece se nesmíme provinit proti blíženecké 

lásce! Marně se pídíte po autorovi takových výroků.  

A kdybyste jej našli, možná, že by to zapřel, „aby se 

neprohřešil proti lásce“. Když ho hryže svědomí – možná – 

nepřijde k vám, aby řekl, jak to tedy je, ale raději se za vás 

pomodlí. Svědomí je pokojné, křesťanská láska zachována 

–  to není přímost, která je silou ducha! 

   Přímost může být ubita také zvláštním stylem naší 

zbožnosti. Říká se mu pokora, poslušnost a tak podobně. 

Ale často je to zbabělost, pohodlnost, pokrytectví  

a infantilismus. 

   Pokora – to je strašná mravní síla, která tě stále nutí být 

neúprosně upřímný k sobě i druhým. Zralá poslušnost 

znamená mužnou oddanost, věrnost, kázeň. Neposlušnost 

znamená naopak nezralost, pubertu duchovní i duševní. 

„Pasivita a konformismus není totožné s poslušností… 

Nemají-li být mezilidské vztahy zfalšovány a znetvořeny, 

musí být poslušnost dospělých lidí také poslušností 

svéprávnou,“ říká kardinál Suenens o řeholní poslušnosti. 

Ale hodí se to i na naši poslušnost, aby se nedostala do 

rozporu s ctností přímosti. 

   Nejhlubším kořenem naší neupřímnosti je neúcta 

k pravdě. Jen proto, že pro nic dost nehoříme, můžeme se 

tak křivit. A to je u nás o to těžší, že jsme správci pravdy 

zjevené. Proto asi byli našemu Pánu milejší pohani  

a hříšníci než učitelé zákona a farizeové. Křivda na Boží 

pravdě se mstí zvlášť odpornou pokřiveností. 

   Proto, je asi počátek Božího království a jedna 

z nejživějších výzev: „Připravujete cestu Pánu, vyrovnejte 

mu stezky!“ 

   Tak s radostí zjišťujeme, že Bůh naší víry je Bůh přímý, 

v činech i slovech. Že nemiluje křivé cesty. Protože je 

v něm právě pokoj, síla a pravda. Připravovat mu cestu 

znamená rovnat, co je v nás pokřiveného. Nerad bych 

končil slovy „musíte“, proto prosím, řekněte si: „Inu jsme 

chudáci, ale je to přece krásné, že můžeme a smíme 

připravovat cestu Pánu přímostí. Je dobré, že víme proč, že 

víme kde a že víme jak.“ Jestli to náhodou nevíte, 

zamyslete se nad tím. Myslete na dialog s Bohem, s lidmi, 

na dialog vnitrocírkevní i ekumenický. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

   3. pokračování  4.b Víra se rodí v setkání s živým 
Bohem, který nás volá a zjevuje nám svoji lásku, která nás 

předchází a na níž můžeme pevně spočinout a stavět život. 
Přetvořeni touto láskou, obdržíme nové oči, zakusíme, že je 

v ní velký příslib plnosti, a otevře se nám pohled do 

budoucnosti. 

   „Dětská víra“ uvidí Boží lásku jen tam, kde se plní naše 

přání. Zralá víra, která přetváří člověka, vidí celek. Vidí 

Boží lásku,  která objímá a přijímá naší nedokonalou a 

v mnohém hříšnou existenci a nabízí jí odpuštění a oživení. 

 Autentické setkání se živým Bohem nemusí být vždy 

nějakým mysteriózním zážitkem, ale vděčným a tichým 

uvědoměním si, že jsme přijati. 

 Kde jsou má šťastná místa setkání s živým Bohem? 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

47. Co je to hřích? 
   Hřích je v zásadě odmítnutí Boha a zdráhání se otevřít 

se jeho lásce. Jasně se to projevuje v porušování Božích 

přikázání. 

   Hřích je více než chybné jednání; není ani pouhou 

psychickou slabostí. Ve své nejhlubší podstatě je každé 

odmítnutí nebo zničení něčeho dobrého odmítnutím 

dobra jako takového, tedy odmítnutím Boha. Hřích ve 

svém nejhlubším a nejstrašlivějším rozměru znamená 

odtržení se od Boha, a tím od zdroje života. Proto je smrt 

následkem hříchu. Teprve díky Ježíšovi chápeme 

propastnou velikost hříchu: Ježíš zakusil odmítnutí Boha 

přímo na vlastním těle. Vzal na sebe smrtící moc hříchu, 

aby nedopadla na nás. Tuto skutečnost vyjadřujeme 

slovem spása. 
 


