
Z dnešního evangelia: 

   Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, 

přinesli Ježíše do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je 

psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského 

rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, 

jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě 

holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval 

se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, 

očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od 

Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud 

neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do 

chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním 

vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do 

náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit 

svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje 

oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny 

národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého 

izraelského lidu.“          (Lk 2, 22-40)  

    

   Je velmi užitečné zkusit si představit souvislosti dnešního 

svátku. Maria i Josef jsou velice obyčejní a chudí lidé, 

kterým není věnována v chrámě pozornost. Takových 

přichází denně řada. A najednou se strhne kolem nich 

určitý rozruch. Zřejmě nešlo o nic obrovského, ale zazní 

zvláštní proroctví o dítěti: „On je světlo k osvícení 

pohanů.“ Ježíš má být světlem, které osvítí pohany! Tedy  

i nás. Simeon mluví o nás! Nakolik se naplnila jeho slova 

nejen v církvi, ale především v našem osobním životě? 

Lukáš zaznamenal tato slova pro nás. Vždyť jde o naši 

spásu.              (Komentář k evangeliu: vira.cz) 

Modlitba za ochranu 

Boží světlo nás obklopuje, 

Boží láska nás objímá, 

Boží moc nás chrání, 

a Boží přítomnost bdí nad námi. 

Ať jsme kdekoliv, je tam Bůh! 

Amen. 

Modlitba bl. Jana Pavla II. za povolání  
 

Otče svatý , pohleď na dnešní lidstvo, (…). 

Jeho život je ještě silně poznamenán 

nenávistí, násilím a útlakem, 

ale žízeň po spravedlnosti, pravdě a milosti 

znovu nachází místo v mnoha srdcích, 

která očekávají toho, kdo jim přinese spásu, 

kterou jsi vykonal skrze svého Syna Ježíše. 

Je třeba odvážných hlasatelů evangelia 

a velkorysých služebníků trpícího lidstva. 

Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze, 

kteří by posvěcovali tvůj lid skrze prostředky  

tvé milosti. 

Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen, 

kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa. 

Pošli na svou vinici svaté dělníky, 

kteří by pracovali s horlivou láskou 

a vedeni tvým Svatým Duchem 

přinášeli Kristovu spásu 

až na konec země. 

Amen. 
 

 

Myšlenky pro život 
 

 Bůh neměří dokonalost počtem věcí, které pro Něho 

konáme, ale způsobem, jak je konáme. (sv. František 

Saleský) 

 Každý z nás svým životem zanechává ve světě stopu; 

kéž by ta naše byla pomoci pro ty, kdo hledají! 

 Důvěra v Boží prozřetelnost vypadá zvenčí jako 

bláznovství, ale dává člověku křídla. 

 Zažije-li člověk slovo či gesto přijetí, jako by se v něm 

rozmnožil život. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 2.2.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hospodin zástupů, on je král slávy!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 16.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 16.30 hod. v kostele 

  Ne - 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  

Lovosice St  5.2.2014 Mše sv. v 10.00 na faře 

(Vikariátní konference), večerní bude zrušena 

VÁCLAV Č. 5 (2014) 

2.2.2014  

Svátek Uvedení Páně do chrámu 



 

Některé památky v týdnu 
 

5. února – pam.  

sv. Agáty, panny a mučednice 
 

   Máme před sebou světici patřící k těm s nejrozšířenější 

úctou už v nejstarších dobách. Její jméno bylo dokonce 

zařazeno do liturgického kánonu mše svaté. Nejstarší 

historické údaje jsou až z 5. století. Narodila se na Sicilii 

v zámožné rodině. Císařský náměstek Quintianus v době 

pronásledování křesťanů chtěl získat ji i její majetek. 

Veškeré jeho úsilí, aby odpadla od Krista, bylo marné. 

Její srdce zůstalo neporušené a pevná mysl se nedala 

oblomit ani pozdějším hrozným mučením, při kterém 

její tělo nejkrutějším způsobem zohavili. Při mučení 

zemřela.  

   Svým životem svatá Agáta potvrzuje, že je lepší trpět s 

Kristem než se radovat bez něj. Milovat ho znamená vše 

s ním. A milovat je hlavním a největším přikázáním. 
 

Další památky: 

3. února – Po nezávazná pam. sv. Blažeje, biskupa  

a mučedníka, také nezávazná pam. sv. Ansgara, biskupa  

6. února – Čt pam. sv. Pavla Mikiho a druhů, 

mučedníků  

8. února – So nezávazná pam. sv. Jeronýma Emilianiho, 
pam. sv. Josefiny Bakhity, panny 

9. února – 5. neděle v mezidobí  
 

 

   Ve čtvrtek po ranní mši svaté budeme uklízet vánoční 

výzdobu kostela. Prosím ochotné farníky, kteří nejsou 

vázáni zaměstnáním, studiem apod., o pomoc. 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 2.2.2014 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl 

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za Miroslavu 

Mladovou – za obrácení a Boží požehnání 

Pá – 7.2.2014 v Milešově za † Annu Zelenou 

Ne - 9.2.2014 – v 9.00 hod.  

                          v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Ludmilu 

Kocovou 
 

 
 

Klid  

(Norbert Lechleitner) 

 

   Jeden mnich se stáhnul do ústraní, aby zasvětil svůj čas 

meditaci a modlitbě v odloučení od hřmotného  

a lomozného světa. 

   K poustevně, ve které se usadil, přišel pocestný a požádal 

jej o trochu vody. Mnich s ním poodešel k nádrži a nabral 

trochu do kalíšku. Cizinec se s díky napil, a poté s větší 

důvěrností poprosil mnicha, jestli by mu směl položit jednu 

otázku: „Řekni, jaký smysl vidíš v klidu, který sis pro svůj 

život zvolil?“ 

   Mnich ukázal na vodu v nádrži a řekl: „Podívej se na 

hladinu! Co vidíš?“ 

   Pocestný se podíval hluboko do nádrže, pak zvedl hlavu 
a řekl: „Nevidím nic.“ 

   Po chvilce jej mnich znovu vyzval: „Podívej se na vodní 

hladinu v nádrži. Co vidíš teď?“ Ještě jednou se cizinec 

sklonil nad vodu a odpověděl: „Teď vidím sama sebe.“ 

   „Tím je tvá otázka zodpovězena,“ prohlásil mnich. 

„Když ses díval do nádrže poprvé, byla hladina zčeřena 

nabíráním vody a tys nemohl nic rozeznat. Teď je voda 

zklidněná – a toto je zkušenost klidu: Člověk vidí sebe 

sama!“ 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

11. pokračování 

13.a Dějiny Izraele nám ještě ukazují pokušení nevíry, do 

něhož lid vícekrát upadl. Opak víry tu vystupuje jako 

modloslužba. Zatímco Mojžíš mluví na Sinaji s Bohem, lid 
nevydrží čekat. Víra ze své povahy vyžaduje zřeknutí se 

bezprostředního vlastnění, které je zdánlivě nabízeno 

viděním; je pozváním k otevření se zdroji světla v úctě 

k vlastnímu tajemství Tváře, která se chce zjevit osobně  

a ve vhodném čase. 

   Zní to na první poslech možná překvapivě, ale modlu si 

může vytvořit i zdánlivě zbožný člověk z něčeho, co má 

víru jen podporovat. Řada závislostí na pozoruhodných 

osobách v církvi nebo mimo ní a řada závislostí na 

podivných soukromých zjeveních směřuje špatným 

směrem. Touha po „bezprostředním vlastnění“ Božích věcí 

vede totiž člověka jinam, než úcta k tajemství, které 

„nevlastníme“, ale s úctou nahlížíme. Otevření se zdroji 

světla je něco jiného než přesvědčení, že jsem se zmocnil 

informací a jistot, které hned tak někdo nemá. 

 Když se zeptám sebe sama „bez čeho nemohu ve své 

víře být“ může se mi ukázat něco, co by se mohlo stát 

nebo se už stalo jakousi malou modlou. 

 Dávám Bohu čas, aby se mi v nějaké věci lépe ukázal, 

aby mne překvapil, osvítil - čili umím ve víře čekat? 

Duchovní správa Vám děkuje za 

vaše modlitby, přízeň, květinové a finanční dary  

a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

76. Proč se stal Bůh v Ježíši člověkem? 
   „On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil 

z nebe“(nicejsko – cařihradské vyznání víry, Krédo). 

   Bůh v Ježíši Kristu smířil se sebou svět a vykoupil lidi ze 

zajetí hříchu. „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého 

jednorozeného Syna“. Bůh přijal v Ježíši na sebe smrtelné 

lidské tělo (inkarnace), sdílel s námi náš pozemský úděl, 

trápení a smrt, ve všem se stal jedním z nás – s výjimkou 

hříchu. 
 


