
Z dnešního evangelia:  

   Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně 

a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta  

a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti 

pátrat, aby ho zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho 

matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy 

smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Z Egypta 

jsem povolal svého syna.“ Když Herodes zemřel, zjevil se 

v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi 

dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo 

ukládali dítěti o život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě  

i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když 

uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem 

Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral 

na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se 

jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: 

„Bude nazýván Nazaretský.“      (Mt 2, 13-15.19-23)  

 

   Mudrci, čili pohané uctíli Ježíše, však jeho vlastní národ 

ho ohrožuje, jako by byl nějakým zločincem. Evangelista 

často přivolává skutečnosti ze Starého Zákona a přirovnává 

je k událostem z Nového Zákona, vždycky ale chce ukázat, 

že ty nové převyšují starou skutečnost. Když ukazuje 

Ježíše jako zřizovatele a průvodce nového vyvoleného lidu 

zdůrazňuje, že on je Božím Synem v plnějším slova smyslu 

než Izrael. Egypt, ve kterém se sváta rodina zachránila  

a z kterého se vrátila, srovnává starověký stát nad řekou 

Nil, místo otrocké práce potomků Jakuba; Herod se podobá 

faraonovi, Ježíš je novým Mojžíšem. Jako Mojžíš vyvedl 

Izraelity z egyptského otroctví, tak Ježíš vyvede nový lid 

z otroctví hříchu. Josef měl plán se vrátit do Betléma 

v Judsku, ale politické okolnosti ho vedly k přestěhování se 

do Nazareta. Svatá rodina se vrátila na území gelilejské. 

Tady Ježíš začne své veřejné působení.  
                                                        (Komentář k evangeliu)  

 

Modlitba 
 

Pane, jsme znaveni dospělostí; 

dej nám znovu být dětmi. 

Vezmi nám vše, o čem jsme se domnívali, že si to 

musíme osvojit, 

zbav nás všech poznatků a vědomostí 

a poruš naši vypočítavost. 

Místo mnoha slov a nekonečných jmen, dej nám lásku, 

tvou lásku, Pane, ne naši lásku. Amen. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nic v tomto ztraceném světě nenese tolik pečeť Božího 
syna, jako odpuštění. (Alice Careyová) 

 Ve světě je toho dost pro uspokojení lidských potřeb, 

ale málo aby byla uspokojena hrabivost.  

(Mahátma Gándhí) 

 Všechno, co pochází ze Stvořitelových rukou, je 

dokonalé. Vše, co vytvořil člověk, degeneruje. 

(Jean-Jacques Rousseau) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 29.12.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, 

kdo kráčí po jeho cestách!“ 

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 31.12.2013 v 15.30 hod. v kostele 

Lovosice 1.1.2014 v 10.00 hod. 

Sulejovice 1.1.2014 - zrušena 

5.1.2014 budeme slavit Slavnost Zjevení Páně 

VÁCLAV Č. 51 (2013) 

29.12.2013  

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie  

a Josefa 

 



 

Některé památky v týdnu 
 

2. ledna – památka sv. Basila Velikého 

a Řehoře Naziánského,  

biskupů a učitelů církve  
    

   Basil se narodil v Caesareji r. 330. Byl vzdělaný, 

vynikl ve ctnostech. Žil poustevnickým životem, 

sestavil klášterní pravidla, velkou a malou řeholi, která 

se stala základem pro mnišský život na Východě.  

   Po církevních synodách, kterých se zúčastnil 

v Konstantinopoli, mu bylo uděleno kněžské svěcení  

a r. 370 byl jmenován biskupem rodného města. Přál si, 

aby mnišské komunity byly v kontaktu s okolním 

prostředím a podílely se na jeho náboženském, 

kulturním i sociálním povznesení. Jeho pravidly 

řeholního života se dodnes řídí většina východních 

mnichů.  

   S Řehořem žili na území dnešního Turecka a byli 

nazváni "světly Kapadocie".  
 

Další památky: 

1. ledna – St, Slavnost Matky Boží, Panny Marie, 

zasvěcený svátek 

3. ledna – Čt, nezávazná pam. Nejsvětějšího jména 

Ježíš 

5. ledna – 2. neděle po narození Páně – u nás Slavnost 

Zjevení Páně 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 29.12.2013 – v 9.00 hod. na poděkování za dar 

manželství, za společně prožitá léta a za děti, vnoučata  

a pravnoučata  

                                   v Sulejovicích v 10.30 hod.  

Út – 31.12.2013 – v 15.30 na poděkování za rok 2013 

St – 1.1.2014 – v 10.00 hod. za mír ve světě 

Ne - 5.1.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

                          v Sulejovicích 10.30 hod.  
 

UČENÍ 
 

(Svatý Tomáš Akvinský jednomu studentovi, r. 1270) 

 

   Můj drahý Jene, 

ptal ses mě, jak nashromáždit bohatou zásobu vědění. Tady 

jsou mé rady. 

1. Nenoř se ihned do oceánu vědomostí, nýbrž přibližuj se 

k němu po menších říčkách. Je moudré postupovat od 

snadnějšího k obtížnějšímu. 

2. Hovoř a zapojuj se do disputace až po zralé úvaze. 

3. Vysoce si ceň čistého svědomí. 

4. Nikdy nezanedbávej modlitbu. 

5. Chceš-li čerpat z Božího „vinného sklepa“, musíš 

pobývat sám ve své cele. 

6. Na každého se tvař vlídně. 

7. Nestarej se o záležitosti, do nichž ti nic není. 

8. Nechovej se ke každému příliš důvěrně, neboť to plodí 

jen pohrdání a stává se záminkou pro zanedbávání skutečné 

práce. 

9. Neskákej lidem do řeči a nepleť se do jejich konání. 

10. Nemrhej časem na nesmyslné rozhovory. 

11. Kráčej ve stopách dobrých a svatých lidí. 

12. Nevšímej si charakteru přednášejícího, ale zapamatuj si 

vše užitečné, co říká. 

13. Snaž se pochopit důkladně vše, co čteš a slyšíš. 

14. Budeš-li mít o některých věcech pochybnosti, hledej  

o nich další údaje. 

15. Snaž se nahromadit co nejvíce poznatků v malé 

„knihovně“ své mysli. Musí být plná, jak to jde. 

16. Nezabývej se záležitostmi, o kterých nemáš pravomoc 

rozhodovat. 

Budeš-li toto vše konat, pak budeš zdravou ratolestí  

a poneseš hojné plody na vinici Pána po všechny dny svého 

života a dosáhneš svého vytouženého cíle. Sbohem. 
Tomáš Akvinský   

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 

Aleš Opatrný. 

6. pokračování 

   9a. Obsahem tohoto slova, řečeného Abrahamovi, je 

povolání a zaslíbení. Především je povoláním k vyjití  

z vlastní země, pozváním, aby se otevřel novému životu, 
začátkem exodu, který jej povede do neočekávané 

budoucnosti. Vize, kterou víra dala Abrahamovi, bude 
vždycky spojena s vykonání tohoto kroku vpřed. Pravá víra 

„vidí“ do té míry, do jaké jde, v jaké vstupuje do prostoru 

otevřeného Božím Slovem. 

   Každý člověk potřebuje v životě určitý díl jistoty. Bůh 

ale nedává jistotu v tom smyslu, že by nás informoval  

o tom, co nás čeká a zajišťoval by nám bezbolestnou pouť 

životem. Bůh povolává a zaslibuje. Tedy povolává  

a doprovází na cestě, která má smysl. Která není 

bloumáním životem nazdařbůh.  

 Kdy jsem si uvědomil,  že mne Bůh na cestu víry 

povolal? 

 A jak mne vlastně povolal - byla to nápadná událost 

nebo to bylo nenápadně ukryto v běhu života? 

 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

vánoční výzdobu, finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

71. Proč se zprávám o Ježíšovi říká evangelium“ 

neboli „radostná zvěst“? 

   Bez evangelií bychom nevěděli, že Bůh z nekonečné 

lásky poslal nám lidem svého Syna, abychom mohli 

navzdory svým hříchům znovu nalézt cestu k věčnému 

společenství s Bohem. 

   Zprávy o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení jsou pro 

svět tou nejlepší zvěstí. Dosvědčují, že Žid Ježíš 

z Nazareta narozený v Betlémě je skutečně vtěleným 

„Synem živého Boha“. Byl poslán od Otce, aby „se 

všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy“. 
 


