
Z dnešního evangelia: 

   Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma  
na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali 
se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční 
dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, 
a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění,  
že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom 
ho hledali mezi příbuznými a známými. Když  
ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech 
dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, 
poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, 
žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když 
ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: 
„Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme  
tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč  
jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom,  
co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl 
říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu,  
šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno 
uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval 
moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.  (Lk 2,41-52) 

 

 
 

K zamyšlení 
   Kristův pokoj, o kterém mluví List Kolosanům, 
 je klíčový pojem pro život v rodině. Rodiny jsou dnes 
vystaveny několika pokušením: Zevšednění partnera, 
rodinného života… Honba za lepší budoucností, která 
zcela oddělí a vzdálí členy rodiny. Neméně nebezpečné 
je ochladnutí lásky, tedy touhy učinit své blízké 
šťastnými. Toto ochladnutí člověku sebere ochotu  
k oběti pro druhé. Právě dnes se můžeme rozhodnout 
pro oživení naší rodiny! Prosme o ochranu před 
zmíněnými pokušeními.                                           (vira.cz)  

Modlitba  
 

Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory, 
kteří vyšli z tvojí mocné ruky. 

Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. 
Buď pochválen! 

Synu Boží, Ježíši, tebou byly stvořeny všechny věci. 
Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, 

stal ses součástí této země 
a díval ses na tento svět lidskýma očima. 

Nyní jsi živý v každém tvoru slávou svého vzkříšení. 
Buď pochválen! 

Duchu Svatý, jenž svým světlem směřuješ tento svět do 
Otcovy lásky 

a provázíš sténání stvoření, 
i ty žiješ v našich srdcích, abys nás vedl k dobru. 

Buď pochválen! 
 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Svoboda a demokracie bez mravnosti  

a odpovědnosti vede k anarchii. 
 Základem myšlení a konání člověka je v tom,  

jak nahlíží na sebe a svůj život. 
 Snažme se pochopit, co je to skutečná láska a žít 

podle toho, je to ten nejušlechtilejší program na celý 
život. 
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AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle  27.12. 2015 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

„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 na faře 

Čt – v 7.30 hod.  ale  31.12. v kostele v 15.30  

Pá – v 16.30 hod. ale 1.1. v kostele v 10.00 

Ne – v 9.00 hod.  

SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod. 

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. 1.1. zrušena 

VELEMÍN        So – v 10.00 hod. 

LUKAVEC   Út  29.12.2015 v 15.00 hod. 

VÁCLAV č. 48. 2015 

27.12.2015 
 

Sváte Svaté Rodiny Ježíše,  
Marie a Josefa 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PÁMÁTKY V TÝDNU 
 

 

28. prosince – svátek sv. Mlaďátek, 
mučedníků 

 

    Jsou to chlapci do dvou let z Betléma a okolí, které 
dal Herodes povraždit, aby mezi nimi zemřel  
i předpovídaný židovský Král. Nevinné oběti malých 
chlapců mají na výkupném díle Kristově účast hned  
v jeho počátcích, avšak nevydávají o něm svědectví. 
Podle církevních otců, na rozdíl od mučedníků 
Kristova vykoupení, dosáhli nebeské slávy tím,  
že zemřeli místo Ježíše. Co to má dělat s dnešním 
svátkem? - Právě tento den byl před léty zvolen 
 za vzpomínkový den nevinně (jako mláďátka) 
zabitých potraty. Začalo být připomínáno zlo, často  
s nálepkou dobra, kterým jako za Heroda trpí i matky 
- postabortivním syndromem, někdy pozdější 
neplodností a dalšími problémy. Na mnoha místech 
rozezvučení zvonů na svátek betlémských neviňátek 
se stalo znamením loučení i s těmi neviňátky, která 
byla svými "matkami" odmítnuta. 
   Stejně jako Herodes i dnes se mnozí dostávají  
do situace, kterou můžeme nazvat "v moci zla". 
Lidský život se odehrává v bojích mezi dobrem  
a zlem, tomu se nemůžeme vyhnout. 

27. prosince – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
29. prosince – nez. pam. sv. Tomáše Becketa, biskupa 
a mučedníka 
1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie – 

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

Naziánského, biskupů a učitelů církve 
3. ledna – 2. neděle po Narození Páně, nez. pam. 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 
 

 

INTENCE MŠÍ SV. 

 

Ne – 27.12.2015 – v 9.00 hod. za † syna Antonína        
                               v Sulejovicích – v 10.30 hod.  
Čt – 31.12.2015 – poděkování za rok 2015. 
Pá – 1.1.2016 – za mír  ve světě 
Ne – 3.1.2016 – v 9.00 hod. - za farníky 
                                          v Sulejovicích – v 10.30 hod. 

 
 

Lidský úděl 
(Ludvík Armbruster) 

 

   Vědomí plné starostí – česky bychom řekli náš lidský 
úděl, bychom vyjádřili jako Boží zjevení v každém z nás, 
kdy k nám hovoří Hospodin, dává nám něco vědět, 
k něčemu nás zve. Takové zjevení měl Noe, když začal 
stavět archu. Ještě než prvně otevřeme Bibli, víme něco, 
co jsme se nenaučili ze zkušenosti, poněvadž nikdo 
z nás nezakusil naplnění lidského života v pravdě  
a ve svobodě. Kdypak jsme byli opravdu šťastni? Někdy 
si zavzpomínáme a řekneme si: Tehdy a tehdy jsme byli 
šťastni! Ale když jsme to prožívali, tak jsme si žádného 
štěstí nebyli vědomi. A právě to mohlo být něco 
takového jako prvotní zjevení Boží, tichý hlas, který  
nás potom vede k úvahám, jaký to má všechno smysl, 
jak žít, abychom to podstatné nepropásli. Abychom 
umírali v pokoji, a ne s vědomím, že jsme se celý život 
honili za něčím, na čem vlastně nezáleží, a všechny 
důležité věci jsme odkládali, tlačili před sebou,  
až jednou bude čas… 

 

Svátosti a pohřby v roce 2015 
 

křty – v Lovosicích:  5 děti  
manželství – v Lovosicích: 1 

 

% narozených mimo manželství 

 
 

pohřby  (11) – v Lovosicích: 9 
 ve Velemíně: 1 

 v Sulejovicích: 1 
 

Ke křtu se připravují 2 osoby. 

 

 
 

   Děkuji za veškerou pomoc a službu během celého 
roku, zvláště těm, kteří plníte kostelnickou službu  
a staráte se o výzdobu, o faru a zahradu, za finanční 
dary a za úklid kostelů. Mnohokrát děkuji varhaníkům, 
ministrantům, všem, kteří čtou, zpívají a hrají k Boží 
chvále. Jsem vděčný všem, kteří - i když nejsou našimi 
farníky - nějakým způsobem přispěli lovosickému 
farnímu obvodu. 
 

Pán Bůh zaplať! 
                                                    Váš farář o. Roman Depa 

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

 

176. Které svátosti lze přijmout jen jednou za život? 

  Křest, biřmování a svátost kněžství. Tyto svátosti 
vtiskují křesťanovi nesmazatelnou pečeť. Křest  
a biřmování z něho jednou provždy činí Boží dítě, takže 
se stává podobným Ježíši Kristu. Stejně tak svátost 
kněžství definitivně určuje křesťana. 
   Tak jako vždycky zůstáváme dětmi svých rodičů  
a nejsme jimi pouze „občas“ nebo „tak trochu“, i ve křtu 
a v biřmování se navždy stáváme Božími dětmi, 
připodobňujeme se Ježíši Kristu a stáváme se členy jeho 
církve. Rovněž svátost kněžství není jen nějaké 
zaměstnání, kterým by si člověk vydělával až do 
důchodu, ale je to neodvolatelný dar milosti. Protože 
Bůh je věrný, také účinnost těchto svátostí zůstává 
člověku zachována navěky – v podobě otevřenosti 
Božímu volání, jako povolání ke službě a jako ochrana. 
Proto také nemohou být tyto svátosti opakovány.  


