
Z dnešního evangelia: 

   Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno 

u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, 

on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte 

cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel 

vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly 

odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj  

a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít  

v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat 

z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se 

kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už 

přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se 

sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil 

vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 
                                                                   (Mk 1,1-8) 

 

K zamyšlení 

   Advent, to je očekávání. Pocit, že se něco hýbe a my 

jsme u toho. Bůh přichází zachránit svůj lid, ale jeho 

záchrana bude vypadat úplně jinak, než si tehdejší lidé 

představovali. Bůh nepotřebuje člověka mást, ale opatrně 

naznačuje, že naše představy mohou být poněkud 

neslučitelné s realitou. Advent je i dnes časem připravení 

se. Ale na co? Na dárky pod stromečkem? Jde o naši 

záchranu, náš vlastní život v plnosti Boží milosti. Advent 

znamená příchod. Je potřeba osobně pozvat Boha, aby 

přišel do našeho života a vyrovnal všechny naše cesty. 
                                                                          (vira.cz) 

Modlitba 
 

Chci tě vyznávat tím, že jsem ochoten jít do světa,  

že se s láskou vžívám do pochybností pochybujících,  

do otázek tázajících,  

do osamělosti těch, kteří ztratili cestu.  

Jen když se v lásce bezvýhradně otevřu pro druhé, 

stojím s nimi před tebou. 

 

O, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se  

k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají,  

a zvláště za nepřátele církve svaté a za ty,  

kdo jsou Ti svěřeni. 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Každý snáší bližního v té míře, jak ho miluje. Když se 

milujete, také se snášíte, když přestáváte milovat, 

přestáváte si rozumět. (Papež sv. Řehoř Veliký) 

 Co od nás očekává druhý, to od nás očekává Bůh. 
(Georges Bernanos) 

 V každém případě je život příliš složitý, než abychom 

se k němu postavili s chytře vymyšleným plánem na 

zlepšení a mohli mu definitivně a jednoznačně 

předepsat, jaký by měl být. (sv. Edith Steinová) 
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   Pondělí – 8.12.2014 – Slavnost Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu – mše sv. v kostele od 

16.30 h. 

 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 7.12.2014 
 

 

 
 

„Pane, ukaž nám své milosrdenství!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út – v 7.30 hod. v kapli na faře 

             St – v 7.30 hod. v kapli na faře 

  Čt – v 7.30 hod. v kapli na faře 

Pá – v 16.30 hod. v kostele 

  Ne – v 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne – v 10.30 hod. 

Milešov Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín           So – v 10.00 hod.  
 

Jednou za 14 dnů: Lukavec 16.12.2014  

od 15 hod. 
 

 

VÁCLAV Č. 48 (2014) 

7.12.2014 

2. neděle adventní 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

12. prosince – nez. pam.  

Panny Marie Guadalupské  
  

   Roku 1524 přišlo do Mexika 12 františkánů a dva roky 

později dorazili dominikáni. Větší misijní úspěchy byly 

zaznamenány po nástupu biskupa Jana de Zamárraga z řádu 

OFM. Za ním Panna Maria poslala Indiána Jana Didaka 

(pam.9.12.) se svým přáním, aby na návrší zvaném 

Tepeyac byl postaven chrám. Didakův strýc byl uzdraven  

a pak byl poslán za biskupem, aby mu řekl o svém 

zázračném uzdravení a oznámil, že mají vznešený obraz na 

synovcově tilmě (indiánský oděv) nazývat Pannou Marií 

Guadalupskou. V domorodém jazyce "de Guatlashupe" 

znamená "zašlapaný kamenný had". Guadalupská je tedy 

označení pro přemožitelku pohanského boha Quetzalcoatla, 

uctívaného Aztéky v podobě opeřeného hada. Rovněž 

zobrazení měsíce byl symbol Quetzalcoatla a pro Indiány, 

libující si v symbolice, vyjadřoval srpek pod Madoninýma 

nohama jeho zánik, proto netřeba mít z něj strach. Panna 

Maria se zde ukazuje obklopena slunečními paprsky se 

sluncem za zády a tak říká, že je mocnější než tehdy 

uctívaný bůh slunce. 

   Mariin svrchní oděv zeleno-modrou barvou upozorňuje 

na její vznešenost, neboť jde o barvu vyhrazenou 

královským potomkům. Ozdobený 48 zlatými hvězdami 

vyjadřuje, že nositelka je mocnější než mnoho hvězd, 

kterým byla přisuzována božská moc. Pannu Marii takto 

vidíme jako vítězku nad pohanstvím. Její růžová tunika má 

významný vzor, se kterým je pro Aztéky znamením ráje, do 

kterého Maria ukazuje pravou  cestu. 

Význam obrazu Panny Marie přesahuje místo i dobu. 

Vědecké zkoumání obrazu postupně přineslo tato zjištění: 

Obraz na látce utkané z vláken rostliny agáve, která není 

preparována a při pečlivém zacházení nevydrží déle než 20 

let, nevysvětlitelným způsobem udržuje tilmu stále  

v dobrém stavu. Dnes nás dělí dva roky od 480. výročí 

zázračného vzniku obrazu. Stále nejeví známky rozkladu 

vláken. 

   Zhotovení perfektní kopie obrazu je nemožné - prohlásil 

v r. 1756 malíř Miguel Cabrerou s dalšími umělci při 

prvním odborném zkoumání obrazu. Je odolný i kyselině 

dusičné - ukázalo se při neopatrném čištění zlatého  

a stříbrného rámu v r. 1791, kdy se za tím účelem 

používaná kyselina rozlila po obraze a zanechala stopu, 

jakoby šlo jen o vodu. Obraz na vláknech nenese stopy 

žádné živočišné ani rostlinné či minerální barvy (syntetické 

vylučuje - byly vynalezeny až 300 let po vzniku obrazu) - 

zjištění uvedl v r. 1936 nositel Nobelovy ceny za chemii 

prof. Richard Kuhn z Univerzity v Heidelbergu, po první 

analýze látky s obrazem. Obraz nemůže být malbou - 

absenci tahu štětce potvrdil r. 1946 mikroskopický.  

   Zrcadlené obrazy v očích - odrazu lidské tváře si prý 

poprvé všiml mexický fotograf Alfons Gonzales r. 1929. 

Nadpřirozený původ obrazu v r. 1979 potvrdil výzkum 

amerických profesorů  infračervenou zkouškou.  

   V r. 1986 vědci elektronovým mikroskopem pomocí 

počítače na zorničce oka (v pupile) Madony objevili scénu 

v domě biskupa při Didakově rozevření pláště. Vytvoření 

takové miniatury na zorničce je zcela nemožné. Jsou zde 

dnes rozeznatelné obrazy tří osob a jedné rodiny i další 

scéna, v níž starší muž (biskup) hovoří s jiným mužem  

a zároveň zaměřuje svou pozornost na Indiána klečícího na 

zemi, který rozprostírá široký plášť s úžasem ve tváři. Dále 

je zde indiánská matka nesoucí na zádech miminko a proti 

ní manžel s indiánským chlapečkem. Oční lékař dr. Rafael 

T. Lavoignet potvrdil shodu optického obrazu s tím, co se 

vytváří v normálním oku. 

   Je zde potvrzena přítomnost Panny Marie, která se 

rozhodla zanechat autentický obraz sebe samé, jak výjev 

pozorovala, jako viditelné a trvalé znamení své přítomnosti. 
   

Další památky: 

9. prosince – Út, nez. pam. sv. Jana Didaka 

Cuauhtloatzina,  

11. prosince – Čt, nez. pam. sv. Damasa I., papeže 

13. prosince – So, pam. sv. Lucie, panny a mučednice 

14. prosince – 3. neděle adventní 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 7.12.2014 – v 9.00 hod. za † Marii Kupěcovou 

                             v Sulejovicích v 10.30 hod. – za 

odpuštění vin, které byly spáchány v minulosti v pohraničí 

a za obrácení těch, kteří  zlo páchali 

Út – 9.12.2014 - za † rodiče Kudermanovy a sourozence 

St – 10.12.2014 - za † rodiče Kartákovy a sestru Jiřku 

Ne – 30.11.2014 – v 9.00 hod.  

                               v Sulejovicích v 10.30 hod.  
 

Povolání ke svatosti 
(Katecheze Františka) 

 

   Častokrát jsme pokoušeni si myslet, že svatost je 

rezervována pouze těm, kdo mají možnost odtrhnout se od 

všedních záležitostí, aby se věnovali výlučně modlitbě. Tak 

tomu ale není! Někdo si myslí, že svatost znamená zavřít 

oči a tvářit se jako svatý obrázek. Nikoli. Svatost je něco 

mnohem více a mnohem hlubšího, co dává Bůh. Právě 

životem v lásce a podáváním křesťanského svědectví 

v každodenních starostech jsme povoláni stát se svatými.  

A každý za těch okolností a v tom životním stavu, ve 

kterém se nachází. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý či svatá 

tím, že budeš milovat svou manželku či manžela a starat se 

o ní či o něho, jako to činil Kristus se svojí církví. Jsi 

pokřtěný svobodný? Buď svatý poctivým a kompetentním 

vykonáváním své práce a věnuj svůj čas službě bratřím. 

Někdo řekne: „Ale já pracuji v podniku, jsem účetní, stále 

samá čísla, tam nelze být svatý…“ – „Ale, ano lze to. Tam, 

kde pracuješ, se můžeš stát svatým. Bůh se ti dává.“ 

Vždycky a všude je možné stát se svatým, to znamená 

otevřít se milosti, která v nás působí a přivádí nás ke 

svatosti. Jsi rodič či prarodič? Buď svatý tím, že budeš 

s nadšením přivádět děti či vnuky k poznání a následování 

Ježíše. A je třeba mnoho trpělivosti, aby člověk byl 

dobrým rodičem, dobrým prarodičem, matkou, babičkou. 

Nenechte se odradit od této cesty. Bůh nám dává milost. 

Pán žádá jenom jedno: abychom byli ve společenství s ním 

a ve službě bratřím. 
 

 
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary, za úklid našeho kostela.  

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

122. Proč si Bůh přeje církev? 

   Bůh chce církev, protože nás nechce zachránit jako 

jednotlivce, nýbrž jako společenství. Přeje si, aby se celé 

lidstvo stalo jeho lidem. 

   Nikdo se nedostane do nebe nějakou asociální cestou. 

Ten, kdo myslí pouze na sebe a na spásu vlastní duše, žije 

asociálně. Něco takového není myslitelné ani v nebi ani na 

zemi. Bůh přece není asociální; není to osamělá  

a soběstačná bytost. Bůh v Trojici je v sobě „sociální“, je 

to společenství, věčné sdílení lásky. Podle Božího modelu 

je také člověk orientován na vztahy, sdílení, účast a lásku. 

Neseme zodpovědnost jeden za druhého. 

 


