
Z dnešního evangelia:  

   Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal 

tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má 

přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: 

„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, 

chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, 

mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst.  

A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když 

odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste 

vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co 

jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, 

kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co 

jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než 

proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého 

posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ 

Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, 

nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší  

v nebeském království je větší než on.“.     (Mt 11, 2-11)  

 

   Kristus nejen odkazuje na Jana Křtitele, ale využívá jeho 

postavu k dokumentování faktu nastávající mesiánské 

doby. Vždyť Ježíšovi současníci vidí to, co proroci 

předpovídali. Teď se realizuje po staletí očekávaná 

záchrana. Jenže je to jinak, než si představovali. Proto ani 

pro Jana Křtitele není snadné přijmout, že Ježíš, potulný 

kazatel, je zaslíbený vysvoboditel. Tato scéna není jen 

historická událost z dob prvních učedníků. Také my  

v dnešní době jsme možná mnohé už s Bohem zakusili,  

a přesto znovu a znovu zápasíme o víru v Ježíše jako 

Mesiáše. Platí to nejen o miminku v jeslích, ale i tváří  

v tvář zlu, hříchu a slabosti, které potkáváme. A také nám 

klade Ježíš před oči stejné argumenty: stačí se dobře dívat  

a zahlédneme velikost Boží moci, která napříč či skrze 

lidskou bezmocnost vítězí.             (Komentář: www.vira.cz)  

 

   Příležitost ke zpovědi bude každý den přede mší svatou  

a zvláště v pátek 20. prosince. Neoddalujte svátost smíření 

– na přátelství s Bohem je založen pokoj naší duše a našich 

rodin.  

 

Modlitba 
 

Rád odsuzuji, má kritika zraňuje, rozkládá  

a je bez lásky. 

K druhým jsem hrubý,  

když jde o mne samotného, jsem citlivý. 

 

Dej, ať neposuzuji, čemu nerozumím. 

Nejprve se budu lépe informovat. 

 

Všechno chápat znamená všechno odpouštět. 

Osvoboď mě od mé sebelásky, abych se stal 

schopným spolupracovat pro lepší svět. 
ˇˇ 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Blahoslavené srdce, které slyší nikoliv hlas znějící 
zvenčí, ale pravdu, která učí v nitru. (Následování 

Krista) 

 Že ti Bůh slíbil odpuštění, jestliže se zítra obrátíš, 

z toho se raduj, ale zítřejší den ti přislíben není. 

(Augustin) 

 Zůstaň při mně, abych se stal světlem a zářil druhým. 

(John Henry Newman) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. na faře 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – So 21.12. v 20.00 hod. 

 
 

Odpověď k žalmu – neděle 15.12.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„ Přijď, Pane, a spas nás!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Čt - 7.30 hod. na faře 

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:  

Lovosice 17.12.2013 v 7.00 hod. v kapli na faře 

VÁCLAV Č. 49(2013) 

15.12.2013  

Třetí Neděle adventní. 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. prosince – nezávazná památka  

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: 

22. prosince – 4. Neděle adventní 
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 15.12.2013 – v 9.00 hod. 

1) za † tatínka a †† z rodin Zelenkovy, Dolánských  

a Kramerovy, 

2) za † tatínka Leopolda k 10. výročí úmrtí, 
                              v Sulejovicích 10.30 hod. za farníky 

Ne - 15.12.2013 – v 9.00 hod. za † rodiče a bratra 

                              v Sulejovicích 10.30 hod. za farníky 

 
 

Adventní očekávání – nedílný prvek naší víry  

(Jiří Zajíc) 

 

   Doba adventní ukazuje nejen k čekání na Ježíšovo 

narození v Betlémě, nýbrž – hlavně a především – na jeho 

definitivní příchod jako „Krále nebe a země na konci 

časů“. Zní to skvěle, má to ale háček. To čekání se 

kolosálně protáhlo. Ježíš sice žádná konkrétní data 

neslibuje (na rozdíl od některých jiných „spasitelů“), ale 

není pochyb o tom, že prakticky všichni mu rozuměli tak, 

že jeho „druhý příchod“ je otázkou několika let – no, když 

hodně moc, tak deseti, dvaceti. Ještě několik generací 

trvalo, než to křesťanům došlo: Je to jinak – nebude to nic 

rychlého, musíme se „zařídit“ na delší pobyt v tomhle 

světě. Poslední záchvěv byl ještě na přelomu prvního  

a druhého tisíciletí – a pak už s tím, že „konec světa je na 

spadnutí“, přicházeli jen fantastové a podvodníci. Střízlivě 

viděno to totiž klidně může být také záležitost na miliardy 

let. 

 

 

Má maličká naděje 
(Jiří Zajíc) 

 

   Naším základním příspěvkem k uzdravení světa, zejména 

toho našeho západního, sytého, znuděného a čím dál 

bezradnějšího, by měla být žitá naděje. Protože, jak nám 

vzkazuje Bernhard Haering: „Jen ti, kdo doufají, dokážou 

účinně přemáhat zlo.“  Bez skutečné naděje se totiž velmi 

rychle mění boj proti jednomu zlu ve zlo jiné. Dějinná 

netrpělivost je kamenem úrazu všech revolucionářů. I proto 

platí konstatování Pierra Teilharda de Chardina: „Zítřejší 

svět bude náležet tomu, kdo mu nabídne největší naději.“ 

   Naděje je křehká a zvlášť zranitelná skutečnost. Skvěle to 

vystihl Charles Péguy ve své sbírce „Ta jediná je paní – 

chudoba“. V ní se hned na začátku říká. „Víra je ta, která 

drží dobré od věků do věků. Láska je ta, která se dává od 

věků do věků. Ale má maličká naděje – to je ta, která 

vstává každého rána.“ Tím spíš je pro nás advent výzvou, 
abychom znovu zatoužili být v tomto našem světě, 

ohrožovaném beznadějí, těmi, kteří zpřítomňují příslib 

smyslu garantovaného samotným Bohem a tím byli  

i znamením naděje, kterou nelze porazit. 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

5. pokračování 

8. Víra nám otevírá cestu a provází naše kroky v dějinách. 

A proto, chceme-li porozumět, co je víra, musíme mluvit o 

jejím průběhu a cestě věřících lidí, jak ji dosvědčuje na 
prvním místě Starý zákon. Jedinečné místo patří 

Abrahamovi, našemu otci ve víře. V jeho životě se událo 
něco omračujícího: Bůh k němu pronáší Slovo, zjevuje se 

jako Bůh, který mluví a nazývá jej jménem. Víra se váže ke 

slyšení. Abraham Boha nevidí, ale slyší Jeho hlas. Tímto 
způsobem dostává víra osobní charakter. Bůh se ukazuje 

nikoli jako místní Bůh, ani jako Bůh vázaný na zvláštní 

posvátnou dobu, nýbrž jako osobní Bůh, totiž Bůh 
Abrahamův, Izákův a Jakubův, schopný vstoupit do 

kontaktu s člověkem a uzavřít s ním smlouvu. Víra je 
odpověď na Slovo, které osobně interpeluje, na určité Ty, 

které nás volá jménem.  

Víra je odpovědí na osobní oslovení. Byť nejsou okolnosti 

otevření cesty víry v našich životech zpravidla tak 

dramatické, jako tomu je ve vyprávění o Abrahamovi, 

princip je stejný. Je tu osobní oslovení, po kterém se člověk 

vydává na cestu víry. Biblická víra není zdaleka jen 

přesvědčením o něčem důležitém. Je to vztah, který se 

proplétá osobními dějinami člověka. 

 Vím o Božím oslovení ve svém životě? Třeba to 

bylo prostřednictvím jiného člověka, ne přímo. 

 Boha nevidím, ale ve slovech Písma i v událostech 

života ho slyším. Zkusme tuto skutečnost docenit. 

 

Mnohokrát děkujeme za veškerou pomoc spojenou 

s obnovou farní kaple a za úklid fary.  

 

Betlém a vánoční výzdobu budeme dělat v kostele 

v sobotu  21. prosince od 8.00 hod. Prosím o pomoc – 

zvláště osoby, které nemohly přijít loni. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

69. Jsme dědičným hříchem odsouzeni hřešit? 
   Nikoliv. Avšak člověk je dědičným hříchem hluboce 

zraněn a má ke hříchu sklon. Přesto je s Boží pomocí 

schopen konat dobro. 

   V žádném případě nejsme nuceni hřešit. Ve skutečnosti 

se však neustále dopouštíme hříchů, protože jsme slabí, 

nevědomí a lehce se dáme svést. Hřích z donucení by 

ostatně ani nebyl hříchem, protože ke hříchu vždy patří 

svobodné rozhodnutí. 
 


