Z dnešního evangelia:
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka
Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu
začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého.
Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat
pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl
udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť
dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš
mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To
všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka:
„Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno
Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef
probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal:
vzal svou ženu k sobě. (Mt 1, 18-24)

Modlitba
Věřím v tebe, Bože Otče.
V tomto světě vidím hlad a válku, strach a utrpení,
nenávist a nelidskost.
Přesto věřím, že máš moc i nad těmito věcmi.
Věřím v tebe, Ježíši Kriste,
jediný Boží Synu, náš Pane.
Na svém životě vidím,
že mi vládnou jiní vládci:
sobectví a tvrdost srdce, konvence v myšlení a životě,
přání a touhy.
Přesto věřím, že pravý Pán jsi ty.
Věřím v tebe, Duchu svatý.
Ve svém myšlení vidím pochybnost a nejistotu,
nedostatečnost a rozpory, pýchu a lenost.
Přesto věřím, že ty, Boží Duchu,
můžeš určovat mé myšlení.
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Čtvrtá neděle adventní.

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2, 410 02
Lovosice

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: 

Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina –
Poslední adventní neděle přesune pozornost od
eschatologického příchodu Pána na konci věků na již
bezprostřední pohled k událostem spojenými s narozením
Ježíše. Evangelium načrtne zázračné početí. Text patří
k samému začátku evangelia. V Izraeli měla svatba dvě
fáze: 1) zasnoubení (ženy od 12 let, muži od 13 let) 2)
teprve po roce někdy i více začínají manželé spolu bydlet.
Náš text se odehrává po zasnoubení před tím, než spolu
začali manželé bydlet. Vyhněme se biologickomedicínským spekulacím a zaměřme se na teologický
význam celé události.
(Komentář: www.vira.cz)

Odpověď k žalmu – neděle 22.12.2013

Myšlenky pro život
 Kdyby byl pro nás pochopitelný, nebyl by to Bůh.
(Augustin)
 I cesta víry je cesta temná. (Edith Steinová)
 Ti tak neotřesitelně jistí „věřící“: Věří ve všechno,
v každý obřad, v každý obyčej, jen ne v živého Boha…
 Ve jménu Božím? Ne! Ve jménu klidu, zvyku, protože
je to obvyklé, pohodlné a není to nebezpečné.
(Alfred Delp)

„Ať vejde Hospodin, on je král slávy!“

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

70. Jak nás může Bůh vyprostit z vleku zlého?
Bůh nepřihlíží se složenýma rukama tomu, jak
v řetězové reakci hříchu člověk postupně ničí sebe i svět.
Posílá nám Ježíše Krista, Zachránce a Spasitele, který
nás vysvobozuje z moci hříchu.
„Mně už není pomoci“ – toto zvolání lidské zkušenosti
už neplatí. Ať se člověk dostane svým hříchem
kamkoliv, Bůh Otec za ním posílá svého Syna.
Následkem hříchu je smrt. Následkem hříchu je však
také nádherná solidarita Boha, který nám posílá Ježíše,
jako přítele a zachránce. Proto se dědičný hřích též
nazývá felix culpa (= šťastná vina): „Ó šťastná vina, pro
kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“

Některé památky v týdnu
27. prosince – svátek svatého Jana,
apoštola a evangelisty
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera
v Palestině. S bratrem Jakubem se stal Ježíšovým
učedníkem a společně s Petrem byli svědky vzkříšení
dcery
Jairovy,
proměnění
Páně
i
úzkosti
v Getsemanech. Byl jediným apoštolem pod křížem
a nejplněji poznal hloubku Ježíšovy lásky. Od Ježíše
přijal Marii za Matku. V Římě byl vhozen do vroucího
oleje a když mu olej neublížil, byl vypovězen na ostrov
Pathmos. Zemřel v Efesu asi kolem roku 101.
Je autorem čtvrtého evangelia, tří listů a knihy Zjevení.

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne - 22.12.2013 – v 9.00 hod. za † rodiče a bratra
v Sulejovicích 10.30 hod.
Út – 24.12.2013 – Půlnoční. Za farnost a obyvatele
Lovosic
St – 25.12.2013 – v 10.00 hod. za † syna Antonína
Pá – 27.12.2013 – za † rodiče, sourozence a ostatní
příbuzné
Ne - 29.12.2013 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích 10.30 hod.

Naděje adventu

Vánoční bohoslužby 2013-2014

(Prokop Siostrzonek)

Latinské Slovo Adventus znamená příchod. Ve starověku
to byl odborný termín označující zvláštní příchod –
ponejvíce nositelů nějakého úřadu, například králů nebo
císařů, do provincie. Slovo advent vešlo také do
křesťanského jazyka. Ani tady neznamená nic jiného než
příchod, a to příchod Vykupitele, Zachránce. Pohled do
předvánočních ulic našich měst nám však nenaznačuje, že
by lidé na někoho čekali.
Naši předci prožívali tuto předvánoční adventní dobu
úplně jinak. Starší z nás si jistě vzpomenou, jak chodívali
s lucernou nebo úplně ve tmě s babičkami nebo tetičkami
nebo s maminkou na roráty. To je ranní mše ke cti Panny
Marie, která je nazývána „Hvězda jitřní“ – proto ta mše tak
poránu. A protože první slova mše zněla latinsky „Roráte
coeli desuper…“ – česky „Rosu dejte, nebesa, shůry…“ –
vzniklo nám v češtině užívané slovo „roráty“.
V Orientu rosa padající na vegetaci přináší život,
umožňuje rašení, novou úrodu, a proto se také stala
symbolem připomínajícím touhu po někom, kdo by svým
příchodem tuto možnost dal. Podle posledního sčítání lidu
značná část naší populace nesdílí křesťanský názor na svět
(nebo se k němu aspoň veřejně nehlásí), takže můžeme
usoudit, že ani letos nebude u nás pro všechny advent
dobou očekávání Kristova příchodu. Přesto si myslím, že
bychom se měli učit čekat všichni. Čekající člověk má
naději a to je důležitý rozměr adventní doby – prohloubení
naděje.
„Naděje je stav ducha, ne stav světa. Naděje není
prognostika. Je to orientace ducha, orientace srdce. Naděje
prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to,
jak to dopadne.“ Cituji Václava Havla z jeho Dálkového
výslechu.
Tato naděje je křehká a plachá – o Vánocích ji vnímáme
jako malé Dítě – a snadno ji pak můžeme přehlédnout
a přeslechnout v hlučných předvánočních ulicích. Proto
naši předkové mluvili o adventu jako o období klidu, ticha
a soustředění. Snad není velkou utopií vytvořit si v adventu
alespoň párkrát takový tichý prostor v očekávání tolik
potřebné návštěvy pro každého z nás. Doufejme, že
budeme doma, až přijde.

Obec

Lovosice

Sulejovice

Velemín

Kostel

sv.
Václava
24.00 hod.

Nejsv.
Trojice
16.00 hod.

sv.
Martina
20.00 hod.

Štědrý den (Út)
25.12. - Slavnost
Narození Páně
(St)

10.00 hod.

26.12. - Svátek
sv. Štěpána (Čt)

10.00 hod.

27.12. – Svátek
sv. Jana
Evangelisty (Pá)

16.30 hod.

28.12. - Svátek
svatých
Betlémských
dětí (So)
29.12. - Svátek
Svaté rodiny
(Ne)
31.12. - Závěr
občanského roku
(Út)
1.1. - Slavnost
Matky Boží
Panny Marie
(St)
Den modliteb za
mír
4.1. - Sobota
6.1. - Slavnost
Zjevení Páně Tři
Králové
12.1. - Svátek
Křtu Páně (Ne)

kostel

kostel

kaple na
faře
10.00 hod.

9.00 hod.

10.30 hod.

kostel
15.30 hod.
kostel
10.00 hod.
kostel

10.00 hod.
9.00 hod.

10.30 hod.

Bude se
slavit v Ne
5. ledna
9.00 hod.

Bude se
slavit v Ne
5. ledna
10.30 hod.

kostel

Medvědice - Sv. Kateřiny Alexandrijské
a Prackovice n. Labem – sv. Matouše: Štědrý den – mše sv.
ve 22.00 hod.

