Z dnešního evangelia:
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo
svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bylo světlo
pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo
na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět
ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní
ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími
dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili
ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený
Syn, plný milosti a pravdy.
(Jan 1,1-5.9-14)

K zamyšlení
Janovo evangelium použije k popisu tajemství Božího
Syna neobvyklou koncepci. Opře se o Řeky používaný
filosofický pojem slovo, který ale plně zařadí do
biblického kontextu. Bůh přeci „slovem“ stvořil svět.
Boží slovo není jen výrok, ale skutečnost, která nastává.
Jak skvěle zde rezonuje starozákonní pojem moudrosti.
Jan ale učiní neslýchané spojení, když vedle sebe položí
pojem slovo (řecky logos) a pojem tělo (sarx) při popisu
Ježíšovy preexistence u Boha a jeho vtělení: „Slovo se
stalo tělem“. Texty nás vedou daleko za hranice
pouhého lidského rozjímání o miminku a hodných
rodičích. Zde se uskutečňuje mnohem více: Bůh se stává
člověkem, aby ho zachránil. (vira.cz)

Modlitba
Pane, Bože trojjediný, úžasné společenství
nekonečné lásky,
Nauč nás o tobě rozjímat v kráse veškerenstva,
kde všechno mluví o tobě.
Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost,
kterou jsi stvořil.
Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni
se vším, co existuje.

VÁCLAV č. 1. (2016)
3.1.2016
2. neděle po Narození Páně

Týdeník
římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

INTENCE MŠÍ SV.
Ne – 3.1.2016 – v 9.00 hod. za † P. Ladislava Kubíčka
u příležitosti narozenin
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky
Út – 5.1.2016 – na dobrý úmysl
St – 6.1.2016 – za † doktorku Veselkovou a manžela
Čt – 7.1.2016 – za † manžela
Pá – 8.1.2016 – za † P. Bezděka
Ne – 10.1.2016 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích –v 10.30 hod.
Na dveřích našich domovů bychom měli správně psát
písmena

C+M+B 2016
nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale
zkratka latinského:

Christus mansionem benedicat:
At` Kristus požehná tomuto domu.

Svátosti a pohřby v roce 2015

Kdo by si přál požehnat byt, oznamte
to prosím, v sakristii.

křty – v Lovosicích: 5 děti
manželství – v Lovosicích: 1
pomazání nemocných - v Lovosicích: 7
v DD Milešov: 13

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 16.30 hod.
St – v 16.30 hod. v kostele
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 16.30 hod.
Ne – v 9.00 hod.
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod.
MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. tento týden 6.1. v 9.00
VELEMÍN
So – v 10.00 hod.

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod.
+ 6. ledna se bude konat žehnání vody, křídy,
kadidla a zlata. Prosím, přineste si nádobky na
svěcenou vodu do vašich kropenek.
+ Křesťanské rozhovory St 6.1.2016 od 17.30 hod.
Odpověď k žalmu – neděle 3.1. 2016

MYŠLENKY PRO ŽIVOT

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



Ke křtu se připravují 2 osoby.




Největším hříchem proti Bohu a lidstvu je nechuť
podřídit se přirozeným absolutním zákonům
pravdy a lásky.
Na světě nám nepatří nic jenom čas.
Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten,
kdo v tu chvíli ví co je třeba.

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo
kráčí po jeho cestách.“

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

177. Proč svátosti předpokládají víru?
Svátosti nejsou nějaké magické úkony. Svátost může
působit pouze za předpokladu, když ji chápeme
a přijímáme vírou. Svátosti nejen předpokládají víru, ale
také ji posilují a vyjadřují.
Pán Ježíš pověřil apoštoly, aby si nejprve získávali lidi
za učedníky zvěstováním slova, tedy aby v nich
probouzeli víru, a teprve potom aby je křtili. Tedy
dvě věci přijímáme od církve: víru a svátosti. Křesťanem
se ani dnes člověk nestává jen nějakým rituálem nebo
zápisem do seznamu, nýbrž tím, že přijímá správnou
víru. Tu přijímáme od církve, která se za ni zaručuje.
Protože církev vyjadřuje svou víru liturgií, nemůže
nějaký církevní představitel nebo církevní společenství
libovolně měnit svátostné obřady nebo s nimi
manipulovat.
NĚKTERÉ PÁMÁTKY V TÝDNU

6. 1 – Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek
Rok co rok si připomínáme klanění mágů,
či mudrců z Východu, které vedla hvězda přes
Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili
spolehlivé
vedení
hvězdy,
proto
se
ptali
na novorozeného krále židovského. Dozvěděli
se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který
bude panovat izraelskému lidu. V králi Herodovi
zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci
za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala
před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě,
kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli
své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a
myrhu.
Ve
snu
pak
dostali
pokyn,
aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou
cestou do své země. - To nám vypráví evangelium
této slavnosti. Jeho zvěst předchází proroctví Izaiáše:
"Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu
a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato
a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu."
(Iz 60,6)
7. ledna – nez. pam. sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
10. ledna – neděle - Svátek Křtu Páně. Dnes večer
končí doba vánoční

O lidské zralosti (Anselm Grün)
Slovo „zralý“ obvykle používáme, když mluvíme
o ovoci. Zrání završuje růst. Ovoce je zralé, když se stalo
tím, čím má ze své podstaty být – když je stravitelné,
chutné a pro lidi užitečné.
Zralý člověk je ten,
kdo se rozvinul a stal se pro ostatní požehnáním.
Gordon W. Allport pojmenoval zralost jako to, co dělá
z osoby
osobnost.
Jako
sjednocení
všeho,
co v nás je, všech našich schopností a možností, světlých
i stinných stránek.
Zralý je ten člověk, který je sám se sebou v souladu.
Nezmítají jím různé potřeby, netrápí se kvůli
nevyužitým možnostem. Vše v sobě sjednotil a stal
se úplným. Nerozpadá se do různých rolí. Spousta lidí
si dnes připadá rozpolceně, dělí svou osobnost na části
a ty užívají podle toho, kde a s kým zrovna jsou. Avšak
touží po celistvosti.
Zralost není něčím, co člověka rozvíjí jen pro sebe.
Vždycky znamená užitek a radost také pro ostatní. Plod
dozrává, aby ho člověk mohl vychutnat. Člověk zraje,
aby měli ostatní podíl na jeho zralosti a mohli
se z ní těšit. Mluvit se zralým člověkem je radost.
Setkávání se s člověkem nezralým je proti tomu spíše
obtížné. Se zralými lidmi je to stejné jako se zralými
plody. Cítíme se s nimi dobře. Vnitřní jednota jejich
osobnosti šíří příjemnou atmosféru i mezi lidmi, s nimiž
zrovna jsou. Jejich celistvost působí jednotící silou
na ostatní. Zralý člověk nezůstává permanentně
ponořen do sebe, ze samého středu svého Já dokáže
odpovídat na výzvy života, na všechny situace,
před které je postaven.

Některé události roku 2015 v naších farnostech
1. leden – Mše sv. se členy setkání Taizé v Praze
8. leden – setkání na faře pro hostitele madých z Taizé
18. února – Popeleční středou začíná Postní doba
7. březen – děti ze společnosti Arachné 9922 A-TOM
z Prahy se zúčastnily Mše sv. ve Velemíně
5. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
6. dubna – nový ministrant přijíma v Sulejovicích albu
a požehnání
9. dubna – koncert Lovosického žesťového kvintetu
24. květen – poutní Mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého
u kaple ve Vchynicích

29. květen – Noc kostelů 2015
31. květen - poutní Mše sv. ke cti Nejsvětějši Trojce
v Sulejovicích
6. června – Slavnost těla a krve Páně – vyrcholí
ve farnosti Národní eucharistický kongres
11. června – grilování na farní zahradě “po Noci
kostelů“
3. července – o. Rektor a bohoslovci z Rzeszowa
prožívají u nás prvopáteční mši svatou
4. červenec – poutní Mše sv. v Lukavci ke cti
sv. Prokopa
26. červenec – navštívila nás skupina skautů z Polska
s knězem-vedoucím
26. červenec – Radostice – svatojakubská poutní mše sv.
u kapličky
12. září – vzpomínková slavnost v kapli DD v Milešově,
žehnání opraveného zvonu ze sanktusové věže kostela
20. září – žehnání plodů země a žehnání obnoveného
zvonu ve věži kostele v Sulejovicích
28. září – Svatováclavská pouť, chrámový sbor
a orchestr předvedl „Korunovační mši“
17. října – slavnostní Mše sv. v Brně na závěr NEK
24. říjen – evangelizace na náměstí, mše sv.
s o. biskupem, kněžími a mládeží
1.-8. listopad – modlitby na hřbitovech za zesnulé
14. listopad - poutní Mše sv. ke cti sv. Martina
ve Velemíně
28. listopad – v Medvědicích se konala pouť ke cti
sv. Kateřiny Alexandrijské
2. a 6. prosinec – probíha kanonická vizitace, vede ji
o. generální vikář
10., 14., 16. a 17. prosince – Vánoční koncerty
24. prosince – půlnoční Mše sv. v Lovosicích
s chrámovým sborem a orchestrem
(Česká Vánoční Mše sv.)
31. prosinec – děkovná Mše sv. a adorace na závěr roku
Pokročila oprava střechy kostela v Lovosicích, skončila
oprava střechy kostela v Milešově, proběhlo ladění
varhan, podařilo se udělat 48 čísel "Václava", fungují
webové stránky farnosti, máme hezké nástěnky
a hlavně: mnohé osoby obětují modlitby, své kříže,
věnují čas a pracují pro farnosti a kostely našeho
lovosického farního obvodu.

Mnohokrát vám všem děkuji.

