ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ

MODLITBA
Kéž je naším vzorem Pán Ježíš Kristus,

V osmém stol. př. Kr. se ocitá Judské království
v ohrožení Asyřanů. Hlavní město Jeruzalém, postavené
na hoře Sión, cítí nebezpečí. Proroctví neznamená
věštění budoucnosti, ale zaslíbení života a požehnání,
které Bůh připravuje, obrátí-li se lid. V odkazu na
„Hospodinovo slovo ze Siónu“ církev spatřuje proroctví
o příchodu Krista.
(Pramen: vira.cz)

(2016)

chudý tesař z Nazareta,

27.11. 2016

kazatel bez domova, stále na cestách,

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

odsouzenec na smrt,
zbavený všech pozemských věcí včetně života.
Ať netoužíme mít víc zajištění než on.

Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi
a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude
stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor,
vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny
národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou:
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu
Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po
jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma
Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat
četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve
vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu,
válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru,
choďme v Hospodinově světle!
(Iz 2,1-5)

VÁCLAV č. 43.

Týdeník
Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

kéž se nám jeho příklad a jeho život stane

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

vůdčím světlem na krátké cestě tohoto života.

farnostlovosice.cz

A když jsme zbaveni věcí a naše jistoty selhávají,

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 7.30 v kapli na faře
St – v 7.30 v kapli na faře
Čt – v 7.30 v kapli na faře
Pá – v 16.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00 (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00

EVANGELIUM
Ocitáme se ve velké eschatologické řeči (kap. 24–25).
Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci věků.
Ježíš orientuje posluchače nikoli ke strachu či zkoumání
času, ale k připravenosti na setkání s Bohem.

Začínáme sloužit rorátní Mše svaté (úterý, středa,
čtvrtek) v 7.30 hod. v kapli na faře. Mše sv. bude spojena
s denní modlitbou církve - ranními chválami (Jitřní).

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka,
bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž
v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali
až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až
přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až
přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden
z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na
obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční
dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by
mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni,
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

Svatý Mikuláš navštíví děti naši farnosti v neděli
4. prosince, hned po mši svaté. Zveme rodiče ke
spolupráce se sv. Mikulášem

(Mt 24,37-44)

Út - Modlitební skupina od 15.30

INTENCE MŠÍ SV.
MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Lidé by neměli umírat rukou druhého člověka,
nýbrž v jeho náručí.
Pro vás jsem biskupem, s vámi jsem křesťanem.
Jedno označuje úřad, druhé milost, jedno
znamená nebezpečí, druhé spásu. (sv. Augustin)
Řeč symbolů považuji za jediný cizí jazyk,
kterému by se měl učit skutečně každý z nás.
(Erich Fromm)

Ne 27.11. 2016 v 9.00 za věčnou spásu pro † rodiče
Sulejovice v 10.30 za † Marii Pehovou
Út 29.11. 2016 za † kněze, kteří sloužili v naší farnosti
Čt 1.12. 2016 na dobrý úmysl
Ne 4.12. 2016 v 9.00 za † rodiče
Sulejovice v 10.30

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

219. Jak často by se měl katolický křesťan účastnit mše
svaté?
O všech nedělích a zasvěcených svátcích je katolický
křesťan zavázán účastí na mši svaté. Avšak ten, kdo
skutečně vyhledává Ježíšovo přátelství, následuje
Ježíšovo pozvání ke stolu, kdykoliv má k tomu možnost.
„Nedělní povinnost“ je pro skutečného křesťana
pojmem stejně nevhodným, jako by byla pro
zamilovaného „povinnost líbat“. Nikdo nemůže žít ve
skutečně živém vztahu s Ježíšem, pokud si nezajde tam,
kde na nás čeká Pán. Proto je mše svatá pro křesťana
odedávna „srdcem neděle“ a nejdůležitějším bodem
týdenního programu.

ADVENTNÍ VĚNEC je tradiční symbol západní
církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů
adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví
ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se
zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více,
v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být
různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo
asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček,
které jsou také nazývány adventní věnce, jsou
používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické
adventní věnce byly zavěšované na stuhách,
v posledních letech je nahradily věnce, které se kladou
přímo na svátečně upravený stůl. Advent má
v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový
liturgický rok.

SYMBOLIKA kruhu u základu adventního věnce
Kruhový věnec představuje Boží věčnost a jednotu (lze
také chápat jako jednotu trojjediného Boha), vzkříšení

a věčný život. Stálezelené rostliny jsou symbolem života
jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také
věčnosti.

PAMÁTKY V TÝDNU
30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. prosince – nez. pam. sv. Edmunda Kapiána, kněze
a mučedníka
3. prosince – pam. sv. Františka Xaverského, kněze
4. prosince – II. neděle adventní

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
v Litoměřicích se bude konat v sobotu 3.12. 2016
od 14 hod. v DDKT.
Povede ji P. Lukáš Bakajsa z Ústí n. L.
Program: Přednáška, beseda, možnost přistoupit
ke svátosti smíření, ukončení mší sv. v 18.00 hod. v
kostele sv. Vojtěcha
LÉK, KTERÝ UČINKUJE VŽDYCKY
Z naší lidské zkušenosti víme, že existuje jen velmi
málo léků, které vždycky zaberou. Prožíváme-li velké
zklamání a žal, je jeden lék, který má spolehlivý účinek,
pokud se podává opatrně a důsledně: Vyjít ze sebe
a pomoci druhému. „Zachraň něčí duši, a ona zachrání
tvoji.“ Myslím, že princip sebezáchovy obsažený
v tomto výroku se velmi dobře shoduje s výzvou našeho
Pána: „Miluj svého bližního jako sebe.“ Skutky
milosrdenství jsou jako časté dávky léků na nemocné
srdce.
Když přijdeme o své drahé nebo když neúspěch
pronásleduje naše úsilí, snadno se stáhneme do jeskyně
sebelítosti, když si lížeme rány. „Proč bychom mysleli
na někoho druhého? Na nás nemyslí nikdo. Nikdo mě
nemá rád, a tak se budu mít rád sám. Po ostatním mi nic
není.“
Takový postoj sice láká, když je člověk hluboce
zraněn, ale vůbec nepomůže. Protiřečí příkladu i slovům
Krista. Ten položil za své přátele život, i když věděl, že
ho opustí. Jeho proroctví o umučení a o jeho významu
pro spásu světa – „A já, až budu ze země vyvýšen,
potáhnu všechny k sobě“ – mluví o jeho bezvýhradném
milosrdenství hořícím uprostřed stravující temnoty.
Jeho modlitba na kříži za odpuštění - „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí“ – je vrcholným vyjádřením toho,

o čem mluvíme: lék na žal a zklamání je milosrdná
láska.
Můžete být přesvědčeni (a možná správně), že vaše
rána ze ztráty milovaného člověka se nikdy nezacelí.
Nebo se potýkáte s odpuštěním křivdy a víte, že ji
nebudete nikdy schopni odpustit. Kristův příklad vás
může vyvést ze sebe. Působivě zní nádherná rada
svatého Jana od Kříže: „Tam, kde není láska, zasévej
lásku, a sklidíš lásku.“(pokračování příště)

Zapojím se osobně do adventní přípravy na
Vánoce a na druhý příchod Ježíše Krista.
Mé adventní předsevzetí bude:
- .................................................................................................
....................................................................................................

HISTORIE KOSTELA SV. VÁCLAVA
V LOVOSICÍCH
na pokračování

Interiér - předsíně kostela:
Na pravé stravě předsíně kostela je kaple sv.
Antonína (původně snad Dušiček). Uprostřed stojí
socha sv. Antonína Paduánského, po jeho stranách
stávaly dvě sochy, vlevo socha Neposkvrněného Srdce
Panny Marie a vpravo socha sv. Terezičky z Lisieux.
Nad oltářem byla řezbářská práce: Matka Boží –
orodovnice za trpící duše v očistci.
Původně v kapli bylo i malované kulaté okno
znázorňující sv. Annu učící Pannu Marii, které
věnovali manželé Gullovi.
(Připravil Martin Brůža)

Sbírka z 20.11. vynesla 2. 916,- Kč.
Sbírka do zvláštní pokladničky pro Českou biblickou
společnost vynesla 977,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid
našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!

