
Z dnešního evangelia: 

   Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako 

svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 

On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. 

Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma 

poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal 

to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: 

„Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ 

Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme 

dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ 

Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte cesty 

Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti poslaní byli z farizeů. 

Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani 

Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. 

Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít 

po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ 

To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 
                                                                   (Jan 1,6-8. 19-28) 

 

K zamyšlení 

   „Stále se radujte.“ To je možné jedině tehdy, pokud Pán 

již opravdu přišel a my víme, že jsme s ním spojeni. Radost 

neznamená jen hlučné veselí. Jde o stav srdce, které 

nalezlo spočinutí u milovaného. Není ovšem potřeba stavět 

rozpor mezi svět a Pána. Je však důležité Boha do svého 

nitra pozvat a vydat mu vlastní život. Pak lze s radostí 

sledovat, jak Bůh ve světě jedná. Není to žádná Boží 

pomsta, jsou to zázraky všedního dne okolo nás, za nimiž 

je vidět Boží rukopis.   (vira.cz) 

Modlitba 
 

Obnov mě, Bože, neboť soudím jen rozumem, 

dej, ať naslouchám také svému srdci. 

Pohoršuji se nad vnějšími věcmi, dej, ať v každém 

člověku vidím také dobro. 

Dej, ať od druhých žádám málo, sám od sebe mnoho. 

Zbav mě strachu z budoucnosti, neboť je v tvých rukou. 

Pomáhej mi, abych tě nehledal jen hladkými slovy, ale 

srdcem a činy. 

Nechci se už honit a štvát, ale mít čas pro tebe  

a pro lidi. 

Učiň, abych byl čestný, věcný, otevřený, slušný  

a pravdomluvný – obnov mě. 

 

                         
 

Zdrávas, Maria, milosti plná, 

Pán s tebou; 

požehnaná ty mezi ženami 

a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 
 

Svatá Maria, Matko Boží, 

pros za nás hříšné 

nyní i v hodinu smrti naší. 

Amen. 
 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Každá věc pod nebem má svůj čas, říká Písmo. Advent 

nás učí vnímat jeho cenu. 

 Cílem a jediným smyslem křesťanské askeze je růst 

v lásce, ve svobodě milovat. 

 Čisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to 

Boží nabídka těm, kdo touží vidět Boha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vánoční koncert – Ne 14.12. od 17.00 hod. 

 Vánoční koncert – Sbor Školáček Po 15.12. od 18.00 h 

 Vánoční koncert – Sbor Letušky Čt 18.12. od 16.30 h. 

 Vánoční koncert – Trubači a Bohušovická schola  

   19.12. 0d 17.00 hod. 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 20.12. v 20.00 hod. 
 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 14.12.2014 
 

 

 
 

„Můj duch jásá v mém Bohu!“ 

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- ale 19.12 v 7.30 h. v kapli na faře 

  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. 49 (2014) 

14.12.2014 

3. neděle adventní 
(neděle Gaudete – Radujte se!) 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. prosince – nez. pam.  
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 

  

   Narodil se 8.5. 1521 Pocházel z nizozemského města 

Nijmegene. Vystudoval na univerzitě v Kolíně nad Rýnem 

a v květnu 1543 vstoupil v Mohuči do jezuitského řádu. 

Roku 1546 se stal knězem. Zúčastnil se tridentského 

koncilu, působil v Messině na Sicílii a po složení slibu  

v r. 1549 a získání doktorátu teologie byl poslán do 

Německa, kde po třicet let pracoval na oživení a upevnění 

katolické víry v konfrontaci s protestantismem. Roku 1556 

se stal provinciálem jezuitů a do Prahy přivedl řádové 

bratry. Vedle Německa a naší vlasti působil také  

v Rakousku a ve Švýcarsku, kde v 76 letech zemřel. 
.  

Další památky: 

   Od 17. prosince začíná druhá část adventní doby. Skrze 

liturgické texty a čtení nahlížíme do tajemství Ježíšova 

vtělení a do skutečnosti úzce spojených s prvním  

příchodem Spasitele. Připomínáme si zázračné početí sv. 

Jana Křtitele a zvláště pozorujeme Pannu Marii, která 

přijímá radostné poselství. Blíží se noc narození...  

21. prosince – 4. neděle adventní 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 14.12.2014 – v 9.00 hod. za Boží požehnání a zdraví 

                             v Sulejovicích v 10.30 hod. – za farníky 

Út – 16.12.2014 - na dobrý úmysl 

St – 17.12.2014 - za † rodiče  

So – 20.12.2014 Velemín - za † rodinu Loštákovou 

Ne – 21.12.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                               v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Povolání ke svatosti 
(Katecheze Františka) 

 

   Svatost na trhu 
V tomto bodě si každý z nás může udělat malé zpytování 

svědomí. Každý si může sám, mlčky odpovědět ve svém nitru 

na otázku: jakou odpověď jsme až doposud dávali na Pánovo 

volání ke svatosti? Chci se stát trochu lepším, být více 

křesťanem? To je cesta svatosti. Když nás Pán volá, abychom 

byli svatí, nevolá nás k něčemu tíživému a smutnému. 

Naopak! Volá nás, aby s námi sdílel svoji radost a abychom 

prožívali a s radostí odevzdávali každý okamžik svého života 

a současně svým životem obdarovávali lidi, kteří jsou vedle 

nás. Pokud to pochopíme, všechno se změní a dostává nový  

a krásný význam, počínaje nepatrnými každodenními věcmi. 

Jsou to maličkosti, ale mnohé maličkosti vedou ke svatosti. 

Každý krok ke svatosti z nás činí lepší lidi, svobodné od  

sobectví a od uzavřenosti v sobě, otevřené bratřím a jejich 

potřebám. 

 

Pochopit tajemství daru svobody 
(Ladislav Kubíček) 

 

   Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Pochopit tajemství daru 

svobody je naším úkolem a naší povinností. Proto je nutno žít 

s Kristem, denně s ním rozmlouvat, aby nám mohl dát pravdu 

– a pravda nás osvobodí. Tato věci nelze nastudovat z knih, 

ale lze se k nim dostat modlitbou. Pýcha nemůže nikdy 

pochopit tajemství, tak jako rozkošnictví nemůže pochopit 

lásku. Se svobodou souvisí i rozhodování při výchově  

a nasměrování dětí při výběru jejich povolání, při plnění jejich 

i našeho celoživotního poslání. Člověk se nemůže svobodně 

rozhodnout nejen pro plnění poslání, ale i proti němu. Třeba 

z finančních důvodů. Kristus je zárukou naší svobody 

rozhodnout se proto, k čemu nás Bůh stvořil. Každý má své 

povolání, které je originální. Jsou ale lidé, kteří nechtějí 

podstoupit riziko originálního prožívání, raději by se jen vezli 

a kopírovali druhé. Křesťanská polovičatost ke správnému 

rozhodování nestačí. 

 

D E K R E T, 
jímž se stanovuje, co je třeba vykonat pro získání daru 

odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života  

   Ctihodný kardinál, prefekt Kongregace pro instituty 

zasvěceného života a společnosti apoštolského života, 

nedávno požádal naši Apoštolskou penitenciárii, aby byly 

závazně stanoveny podmínky požadované pro získání daru 

odpustků, které Svatý otec František zamýšlí udělit  

u příležitosti nastávajícího Roku zasvěceného života proto, 

aby se při zachování nejvyšší věrnosti charismatu zakladatele 

obnovovaly řeholní instituty, i proto, aby se věřícím celého 

světa dostalo šťastné příležitosti pro upevnění jejich víry, 

naděje a lásky ve společenství se svatou Římskou církví. 

Apoštolská penitenciárie ze zvláštního pověření Nejvyššího 

pontifika ráda uděluje plnomocné odpustky za obvyklých 

podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba 

na úmysl Svatého otce) všem jednotlivým členům institutů 

zasvěceného života i ostatním věřícím, kteří se budou 

opravdově kát a budou vedeni duchem lásky. Budou jich moci 

využít od první adventní neděle letošního roku až do 2. února 

2016, tj. do dne, kdy se Rok zasvěceného života slavnostně 

ukončí, s možností obětovat je také za duše v očistci:  

   a) v Římě, kdykoli se zúčastní na některém z mezinárodních 

setkání a slavení, jež jsou stanovena příslušným kalendářem 

Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti 

apoštolského života, a po přiměřenou dobu se budou věnovat 

zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním 

víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání 

blahoslavené Panny Marie;  

   b) ve všech místních církvích, kdykoli ve dnech věnovaných 

v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních 

vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života zbožně 

navštíví katedrálu anebo jiné posvátné místo, zvolené se 

souhlasem místního ordináře, nebo klášterní kostel či oratoř 

klauzurního kláštera a tam se budou veřejně modlit liturgii 

hodin anebo se po přiměřenou dobu budou věnovat zbožným 

úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry  

v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené 

Panny Marie.  

   Ti členové institutů zasvěceného života, kterým je pro 

nemoc nebo z jiné vážné příčiny znemožněno navštívit tato 

posvátná místa, budou taktéž moci získat plnomocné 

odpustky, pokud s úplnou odpoutaností od jakéhokoli hříchu  

a s úmyslem splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky vykonají 

tuto návštěvu duchovně s velikou touhou, obětují 

milosrdnému Bohu prostřednictvím Panny Marie nemoci  

a námahy svého života a k tomu připojí výše uvedené 

modlitby.  

   Proto, aby se přístup k milosti, udělované prostřednictvím 

církevních klíčů, díky pastýřské lásce uskutečňoval co 

nejsnadněji, naše Penitenciárie naléhavě prosí kanovníky  

a kapitulní penitenciáře, kněze z institutů zasvěceného života  

i všechny ostatní, kdo jsou vybaveni zpovědní fakultou, aby se 

dávali velkoryse k dispozici pro slavení svátosti pokání  

a často vysluhovali svaté přijímání pro nemocné.  

 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

123. Co je úkolem církve? 

   Církev má ve všech národech světa dávat vzklíčit a růst 

Božímu království, které už započalo v Ježíši. 

   Kamkoliv Ježíš přišel, nebe se dotýkalo země: začalo Boží 

království, království pokoje a spravedlnosti. Církev slouží 

tomuto království. Není samoúčelná. Pokračuje v díle, které 

započal Ježíš. Měla by jednat pouze tak, jak jednal Ježíš. 

Nadále vykonává Ježíšova posvátná znamení (svátosti). Šíří 

Ježíšova slova. Proto je církev přes všechnu svou slabost 

mocnou částí nebe na zemi. 


