
Z dnešního evangelia: 

   Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, 

které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem 

jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala 

Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! 

Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má 

ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, 

neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna  

a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem 

Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude 

kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království 

nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? 

Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch 

svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto 

také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná 

Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, 

ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není 

nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se 

mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. 
                                                                   (Lk 1,26-38) 

                 K zamyšlení 

   Stojíme téměř v předvečer Vánoc. Nepůjde jen o slavnost 

narození Ježíše, i když i to je důležité. Nyní se pozornost 

přesunula na události předcházející narození. Maria a její 

početí, zaslíbení králi Davidovi… Je až neuvěřitelné, jak 

konkrétní tvář bude Mesiáš mít. Má skutečnou maminku, 

má svůj rodokmen, narodí se na konkrétním místě. Ježíš je 

plně člověk jako každý z nás. A přeci na jeho tváři a jeho 

příběhu člověka Ježíše Bůh postaví záchranu každého 

člověka bez ohledu na rok narození či barvu pleti.   
(vira.cz) 

 

Modlitba 
 

Pane, je málo platné, když řeknu Amen a přeji si, aby 

se stalo, 

když ty neřekneš Amen a nepřikážeš: Staň se! 

Tímto slovem jsi, Otče, na počátku, totiž ve svém 

souvěčném Slovu, všechno stvořil; 

promluvil jsi a všechno se stalo. Tímto slovem jsi také 

nás ztracené obnovil, 

když naše svatá obnovitelka řekla andělu: „Staň se mi 

podle tvého slova.“ 

A proto, můj dobrý Pane Ježíši, ty Slovo Otcovo, naplň 

mou modlitbu, 

naplň má slova, která pocházejí od tebe a která jsi mi 

svěřil, naplň je a řekni: Amen. 

Řekni: Staň se. Řekni mi to, co jsi řekl oné ženě: „Staň 

se, jak chceš.“ 

 
 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nikdy nebudeme dost žasnout nad pokorou Božího 

Syna, který se stal jedním z nás, aby mohl sdílet náš 

život se vším všudy. 

 Důvěra v Boží prozřetelnost vypadá zvenčí jako 

bláznovství, ale dává člověku křídla. 

 Každý z nás svým životem zanechává ve světě stopu; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týdeník 

Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 

Lovosice 

 

 

 

 

 

 

Sváteční změny jsou v tabulce  

 Stavění betlému a zdobení kostela v pondělí od 9.00h 

 Předvánoční zpověď v úterý od 16.30 h. – bude ještě 

druhý kněz 

 Žehnání vína o svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty 

ve Velemíně po mši sv., která začíná v 10.00 hod. 

 29.12.2014 začíná Evropské setkání mladeže v Praze.  

Pokračujeme v přípravě na jejich přijetí. 
 

 

Odpověď k žalmu – neděle 21.12.2014 
 

 

 
 

„Navěky chci zpívat 

 o Hospodinových milostech.“ 

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 v kostele 

  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 30.12.2014 od 15 h. 
 

 

VÁCLAV Č. 50 (2014) 

21.12.2014 

4. neděle adventní 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

26. prosince – svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 
  

   Byl prvním z Ježíšových následovníků. Pocházel 

pravděpodobně z helénských Židů. Stal se mužem pevné 

víry a apoštolé na něm pozorovali působení Ducha 

svatého. Proto když se rozhodli vybrat sedm mužů, kteří 

by jim pomáhali v péči o chudé a opuštěné vdovy, kázat, 

křtít a rozdávat eucharistii, byl jako první vybrán Štěpán. 

Jejich jáhenské ustanovení provázela modlitba apoštolů 

a vkládání rukou. Jeho horlivost v plnění Boží vůle ho 

vedla k vydávání svědectví o Kristu-Spasiteli, a to až  

k vrcholnému svědectví krve. Jako prvomučedník je 

uctíván hned po svátku Kristova narození. Je tím 

podtrhována sounáležitost s Kristovou láskou  

a odhalován její význam. 

   Štěpán, vyvolený za jáhna, byl kvůli lásce ke Kristu 

ukamenován za hradbami Jeruzaléma asi kolem roku 35. 

Odměnou mu byla Boží náruč. 
 

Další památky: 

27. prosince – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28. prosince – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

– s požehnáním pro manžele 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 21.12.2014 – v 9.00 hod. za požehnání a milost Boží 

pro celou rodinu 

                         v Sulejovicích v 10.30 hod. na dobrý úmysl 

Štědrý den-Půlnoční - za farnost a obyvatele Lovosic   

Čt – 25.12.2014 – v 10.00 hod. za † syna Antonína  

Ne – 28.12.2014 – v 9.00 hod.  

                             v Sulejovicích v 10.30 hod.  

  

 

Naše naděje 
(Ludvík Armbruster) 

 

   V Matoušově evangeliu z 1. neděle adventní čteme: „Až 

přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době 

Noemově … Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán 

přijde“ (Mt 24,37-42). To je jasná řeč o parusii, o druhém 

Kristově příchodu. My ale nemáme složit ruce do klína  

a čekat, až ta doba přijde, nýbrž máme žít. A to žít tak, aby 

každý den, který začíná, mohl být také tím dnem 

posledním, což je pro každého z nás hodina, kdy budeme 

umírat. Nevíme, kdy přijde. Víme však, že se 

nepropadneme v nic, poněvadž jsme Boží. V Bibli je 

člověk vždy celý. Duše a tělo jsou jedno. Hebrejské 

myšlení nemá řecký dualismus, podle něhož tělo umírá, ale 

duše je nesmrtelná. Až se uvidíme v Božím světle, až se 

staneme průzrační sami sobě, tak už nebude vytáčení, 

nebude omlouvání, ale uvidíme, co jsme, že jsme hříšníci – 

a zároveň přijde Boží láska a přátelství, které nás ošetří  

a uzdraví. 

 

Vánoční bohoslužby 2014-2015 
 

 
 

 
obec Lovosice Sulejovice Velemín 

kostel sv. 

Václava 

Nejsv. 

Trojice 

sv. 

Martina 

Štědrý den 24.00 h. 16.00 h. 20.00 h. 

25.12. - Slavnost  

Narození Páně (čt) 

 10.00 h.   

 kostel    

26.12. - Svátek  

sv. Štěpána (pá) 

 9 hod. 10.30 h.  

 kostel     

27.12. - Svátek sv.  
Jana Evangelisty (so) 

    10.00 h. 

     

28.12. - (ne) Svátek | 

Svaté rodiny; Svátek 

svatých Betlémských  
dětí (pá)  

 9.00 h.  10.30 h.  

.  kostel    

30.12. – (út)  16.30 h.    

 kaple na 

faře 

   

31.12. - Závěr  

občanského roku (st) 

 15.30 h.    

 kostel    

1.1. - Slavnost  

Matky Boží  

Panny Marie (čt) 
Den modliteb za mír 

 10.00 h.   

 kostel    3.1.2015 
10.00h. 

4.1. - Slavnost Zjevení  

Páně  

Tři Králové (ne) 

 9.00 h.  10.30 h.  

 kostel     

13.1. - Svátek  
Křtu Páně (ne) 

 9 h. 10.30 h. 10.1.2015 
10.00h. 

 kostel     

 

 

Medvědice kostel sv. kateřiny Alexandrijské 24.12.2014 

od 22.00 hod. 

 
Prackovice n. Labem kostel sv. Matouše Slavnost 

Narození Páně 25.12.2014 od 14.00 hod. 

 
Lukavec kostel sv. Prokopa 30.12.2014 mše sv. v době 

vánoční od 15.00 hod. 

 

Liběšice u Litoměřic kostel Nanebevzetí P. Marie 25.12.; 

27.12; 1.1.; 3.1.; 10.1. od 16.30 h. 
 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

124. Proč je církev více než pouhá instituce? 

   Církev je více než instituce, protože je tajemstvím 

(mysterium), které je lidské a zároveň božské. 

   Opravdová láska nezaslepuje, naopak dává prohlédnout. 

S pohledem na církev je to stejné: vnějším pohledem 

vnímáme církev jako pouhou duchovní instituci 

(=zařízení), s jejími historickými událostmi, ale také omyly 

a dokonce zločiny – je to církev hříšníků. Tento pohled 

nejde ale dostatečně do hloubky. Ježíš totiž vyšel nám 

hříšníkům natolik vstříc, že svou církev nikdy neopouští,  

i kdybychom ho každodenně zrazovali. Toto nedílné 

spojení lidského a božského, hříchu a milosti, tvoří 

tajemství církve. V pohledu víry je proto církev 

nezrušitelně svatá. 
 


