
Z dnešního evangelia: 

   Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, 

přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu. 

   Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do 

Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo 

plné moudrosti a milost Boží byla s ním.    (Lk 2, 22. 39-40) 

 

 

K zamyšlení 

   Požehnání rodiny je pevně spojeno s životem víry, 

protože uvěřit Pánu není jen záležitost abstraktního 

duchovna! Platí to jak o mladých rodičích, tak také  

o dětech, které se staly dospělými. Maria a Josef jsou chudí 

manželé, jak naznačuje oběť hrdliček. Vstupují do chrámu 

jako zcela nenápadní, ale i oni uvěřili Bohu a v jejich 

životech začal Pán podivuhodně jednat. S vírou zasvěcují 

syna Hospodinu, netušíce, že Bůh skrze něj žehná jim. Meč 

v Mariině srdci není výhrůžka, ale proroctví: Jestliže věří, 

má obrovský podíl na Božím díle, které dalekosáhle 

překračuje hranice osobního života. To platí o každém, kdo 

Hospodinu uvěřil. (vira.cz) 

 

Modlitba sv. Františka Xaverského  
 

Pomoz mi, Bože, abych ti sloužil, jak to zasluhuješ, 

abych dával a nešetřil námahy, 

abych pracoval a neptal se po odpočinku, 

abych bojoval a nedbal na rány, 

abych pracoval a neočekával jinou odměnu, 

než že mohu spolupracovat na tom, 

aby se svět sjednotil v lásce. 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Boží slovo se stalo člověkem, a tak se i vy můžete nyní 

naučit od člověka, jak se stát Bohem.  
(Klement Alexandrijský) 

 Skutečnost, že Ježíš přišel, je konečným  
a neoddiskutovatelným důkazem Boží starostlivosti. 
(William Barclay) 

 Prostí pastýři slyšeli andělův hlas a našli svého 

Beránka. Mudrcové viděli hvězdu a nalezli moudrost. 
(Fulton j. Sheen) 
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 29.12.2014 – začíná Evropské setkání mládeže Taizé 

 30., 31. prosince a 2. ledna od 8.30 hod. proběhne 

v našem kostele modlitba v duchu Taizé pro hosty 

z různých zemi Evropy. Každý se může připojit. Nebude 

to mše sv., ale zpívání písni, četba biblických textů  

a modliteb, rozjímání v tichu. 

 1.ledna všechny účastníci budou s námi prožívat mši 

sv. v 10.00 hod. Spolu zazpívámé písně z Taizé 
 

 

Odpověď k žalmu – neděle 28.12.2014 
 

 
 

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,  

kdo kráčí po jeho cestách.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 
Lovosice Út – v 16.30 hod. v kapli na faře     

St – v 16.30 hod. v kapli, ale 31.12. v kostele v 15.30 

Čt – v 7.30 hod. v kapli na faře, ale 1.1.2015 v 10.00 

              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. 51 (2014) 

28.12.2014 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie 

a Josefa 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

Některé památky v týdnu 
 

29. prosince – nez. pam. sv. Tomáše 

Becketa, biskupa a mučedníka 
  

   Narodil se ke konci roku 1117 nebo v r. 1118  

v Londýně. Vystudoval teologii, stal se arcijáhnem  

v Canterbury, pak kancléřem a důvěrným přítelem krále. 

Později jako arcibiskup a primas Anglie hájil svobodu  

a práva církve i proti králi. Pro vzniklé nepřátelství žil  

6 let v exilu ve Francii. Po částečném smíření se vrátil  

a ve své katedrále byl zavražděn krátce před dovršením 

52 let. 
 

Další památky: 

31. prosince – svátek sv. Silvestra I., papeže 

1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie – 

zasvěcený svátek 
2. ledna – pam. sv. Basila Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a učitelů církve 

3. ledna – nez. pam. Nejsvětějšího Jména Ježíš 
4. ledna – slavnost Zjevení Páně 
 

 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
Ne – 28.12.2014 – v 9.00 hod. za zlepšeni zdrav. stavu  

a utišení bolestí pro nemocnou 35ti letou Svatavu 

                                  v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky 

St – 1.1.2015 – za mír ve světě 

Ne – 4.1.2015 – v 9.00 hod. 

                         v Sulejovicích v 10.30 hod.  

 

Vánoční pokoj 
(Ivan Hofmann) 

 

   Proč se o Vánocích přeje pokoj lidem dobré vůle? Na 

první pohled by se v dnešním nepokojném světě mohlo 

zdát, že jsou z přání pokoje vyloučeni lidé špatné vůle  

a pokoj se přeje pouze těm, kteří si ho zaslouží. 

Pravděpodobnější ale bude, že se o Vánocích u lidí dobrá 

vůle předpokládá a pokoj se lidem přeje právě díky jejich 

svátečnímu rozpoložení. V každém případě existuje mezi 

pokojem a dobrou vůlí silné pouto: pokojní lidé mívají 

dobrou vůli. Tradičnímu vánočnímu přání lze tedy rozumět 

i tak, že pokoj náleží lidem dobré vůle, že se tedy spíše než 

o vánoční přání jedná o vánoční konstatování. 

   Chceme-li být součástí vánočního svátku, splynout 

s duchovní podstatou Vánoc, bez dobré vůle a pokoje 

v duši se nám to nemůže podařit. Dobrá vůle není dar, 

kterého se někomu dostane a jinému nikoli. Dobrá vůle je 

uvědomělý postoj, předsevzetí a také závazek a cíl. Jde  

o životní nastavení, životní volbu. Kdykoli potkáme 

člověka dobré vůle, cítíme se v jeho přítomnosti obohaceni. 

Cítíme, že dobrá vůle je odpovědí na lidské problémy  

a postojem, jak být nejen sobě, ale i svému okolí užitečný  

a platný. Co jsme bez dobré vůle? Sotva něco víc než 

sebestřední potížisté… 

   Jsou zde Vánoce a s nimi imperativ dát pokoj lidem 

dobré vůle. Nehádat se, nehledat na bližním jen to špatné  

a také nezávidět mu to, čeho mně se nedostává, například 

onen pokoj a dobrou vůli. Kdo praktikuje Vánoce jako 

koncentrovaný stres, může v lidech dobré vůle spatřovat 

exoty z jiné planety. A vlastně se němýlí – Ježíšek 

v dospělosti upřesní, že jeho království není z tohoto světa. 

 

 
 

 
 

Setkání Taizé – pokoj a smíření. 
 

   Letošní setkání mladých lidí s bratry z Taizé je pro 

představitele komunity bratra Aloise trochu jako návrat 

domů. 

   Alois Loeser je původem Němec, Praha je však 

hlavním městem země, odkud jeho rodiče museli odejít 

při poválečném odsunu. Do té chvíle žili na Chebsku, 

pak ve Stuttgartu. Když v sedmnácti letech poprvé 

navštívil Taizé, byl uchvácen prostotou a radostností 

tohoto společenství. Ve svých dvaceti letech se v Taizé 

usadil, prošel duchovní a teologickou formací; v roce 

1978 složil celoživotní sliby a v roce 2005 se stal 

převorem komunity. ”Mladí se dnes ptají, jaký má víra 

vůbec význam,” odpověděl bratr Alois na otázku po 

smyslu komunity, která v průběhu roku hostí mládež  

z celé Evropy bez ohledu na její denominaci či 

příslušnost ke křesťanství vůbec. V Taizé se bratři snaží 

pomoci mladým lidem najít hloubku a prostotu, a to jak 

při zpěvu a modlitbách, tak ve vzájemných rozhovorech. 

Především však jde o pokoj a smíření. S mladými lidmi 

bratři diskutují nejen o tom, co dnes znamená žít 

křesťanskou víru, ale také jak být solidární  

s potřebnými. 

   Bratr Alois je nejen autorem dvou duchovních knih, 

ale také skladatelem řady písní a kánonů, které se dnes  

v ekumenické komunitě zpívají. 

   Vedle vídeňského kardinála Christopha Schoenborna  

a řezeňského biskupa Rudolfa Voderholzera tvoří bratr 

Alois trojici nejvýznamnějších katolických osobností 

současnosti s rodinnými kořeny v českých Sudetech. 

Všichni tři se přitom zasazují o smíření a věrohodnost 

křesťanské víry v dnešní Evropě. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

125. Co je na Božím lidu jedinečné? 

   Zakladatelem tohoto lidu je Bůh Otec. Jeho vůdcem je 

Ježíš Kristus. Zdrojem jeho síly je Duch svatý. 

   Vstupní branou k Božímu lidu je křest. Jeho důstojnost 

spočívá ve svobodě Božích dětí. Jeho zákonem je láska. 

Pokud tento lid zachovává věrnost Bohu a hledá nejprve 

Boží království, dokáže měnit svět. 

   Boží lid se nepodobá žádnému lidskému společenství. 

Nepodřizuje se nikomu jen Bohu samému. Má být jako sůl, 

která dává pokrmům chuť; jako kvas, který všechno 

prokvasí; jako světlo, které zahání temnotu. Ten, kdo patří 

k Božímu lidu, musí počítat s tím, že se dostane do 

otevřeného konfliktu s lidmi, kteří popírají Boží existenci a 

nedbají na Boží přikázání. Avšak ve svobodě Božích dětí 

se člověk nemusí bát ničeho, dokonce ani smrti. 
 


