ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Události po roce 722 př. Kr., kdy Severní Izrael padl
pod náporem mocných Asyřanů, dolehnou i na Judsko.
Nepřítel je velice blízko. Ale Hospodin zaslibuje nejen přežití,
ale dokonce rozkvět! Vzejde nový mocný král podobný
před tři sta lety vládnoucímu Davidovi.
(Pramen: vira.cz)
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho
kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch
moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání
a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před
Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude
rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti
bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat
pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst,
usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost
bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho
ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne
vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý
chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí,
jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk
plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně
sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude
škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání
Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře.
Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům;
pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už
přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese
dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice
křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít
po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani
opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým
a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém
mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit
ohněm neuhasitelným.“
(Mt 3,1-12)

MODLITBA
Nebeský Otče,
jedině ty rozdáváš bohatství, které čas nemůže vzít.
Jedině ty nám můžeš dát království, které nezanikne.
Prosíme, Pane, kéž skrze příklad tvého Syna
a milost Ducha svatého poznáme
my a všichni naši drazí, skutečnou jistotu,
založenou na přijetí tvé svaté vůle.
Kéž se naše oči naučí hledět za hranice tohoto světa
a naše srdce se naučí cenit, co nepomíjí,
ale trvá na věky. Amen.
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Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
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farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 7.30 v kapli na faře
St – v 7.30 v kapli na faře
Čt – 8.12. v kostele v 16.30
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
LUKAVEC
Út 6.12. v 15.00
Út – modlitební skupina v 15.30 na faře

(Iz 11,1-10)

INTENCE MŠÍ SV.
EVANGELIUM
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti:
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan
byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího
na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“
Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků
kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel.
Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý
kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece
Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl,
že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl
jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout
trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné
obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je
Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle

MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Nejlepší a nejsilnější zbraň k dobytí nebe
je trpělivost ve zkouškách.
Malé
utrpení
trpělivě
snášeti
znamená
nepoměrně více, než množství jiných skutků
vykonati.
Dobré je udělat to, co záleží na mně, a dobré
je snášet to, co na mně nezáleží – v tom je celá
dokonalost.

Ne 4.12. 2016 v 9.00 za † rodiče
Sulejovice v 10.30 za Alžbětku
Út 6.12. 2016 na dobrý úmysl
St 7.12.2016 za † Mařenku Kupiecovou
Čt 8.12. 2016 v 16.30 za † manžela Václava k 30. výročí
úmrtí
Pá 9.12. 2016 za živou rodinu Kozubíkovu
Ne 11.12. 2016 v 9.00 za † paní Jiřinu Patrákovou
Sulejovice v 10.30

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

220. Jak se mám připravit, abych mohl přistoupit
ke svatému přijímání?
Ten, kdo chce přijmout svaté přijímání, musí
být katolík. Pokud by si byl vědom závažného hříchu,
musí se předtím vyzpovídat. Než přistoupí k oltáři,
měl by se usmířit s bližními.
Ještě před několika lety byla běžná praxe, že se přede
mší svatou minimálně tři hodiny nic nejedlo. Lidé se tak
chtěli připravit na setkání s Pánem Ježíšem ve svatém
přijímání. Dnes církev doporučuje alespoň jednu hodinu
střídmosti. Jiným znamením úcty je vybrané pěkné
oblečení – vždyť jdeme na dostaveníčko s Pánem světa.

11. prosince – nez. pam. sv. Damasa I., papeže
Narodil se v Římě kolem roku 305 do rodiny
Laurencie a Antonína. Stal se jáhnem a průvodcem
papeže Liberia. V 61 letech byl r. 366 od větší částí kléru
a věřících zvolen papežem. Byl prvním, který mohl
uplatňovat právo nad celou církví a v jeho době také
vzniklo označení „Apoštolský stolec.“ Řešil věroučné
spory s ariány, problémem byl i vzdoropapež Ursin.
Damas do liturgie prosadil latinu a pověřil Jeronýma
přípravou latinského překladu Písma, tzv. Vulgáty.
Upravoval stará římská pohřebiště v katakombách,
oživil kult mučedníků a asi 60 jejich hrobů označil
básnickými nápisy. Zemřel po 18 letech a dvou měsících
pontifikátu 11.12. 384. Přestože žil v bouřlivé době, byl
označován za papeže pokoje, neboť se snažil o pokoj
s Bohem chráněním se hříchu a úsilím o svatost.

k vlastním povinnostem – péče o ty, které máte
na starosti. Někdy to děláme se značnou neochotou.
Deprese se nám lepí na paty, takže se doslova vlečeme.
Jakýsi hlas uvnitř, hlas zraněného já, křičí: „Všichni
mi dejte pokoj, nechte mi můj žal a vztek.“
Neposlouchejte ten hlas!
Další krok je vnímat potřeby těch, kdo jsou také
nešťastní a smutní. Jde-li o smrt v rodině, je dobře, když
se postaráme o ostatní, když zajistíme všechno potřebné.
Přišel jsem na to, že když jsem sám prožíval velké
osobní
rozrušení,
vždycky
se
našel
někdo,
kdo na tom byl ještě hůř než já – kdo byl osamělý,
opuštěný, nemocný, umírající. Odolal jsem nutkání
starat se sám o sebe a snažil jsem se být pro toho
druhého. Asi jsem mu ani příliš nepomohl a udělal
jsem víc pro sebe než pro něho, ale on byl vděčný,
nebo aspoň moji ochotu přijal.
Štědrost, milosrdenství, laskavost, zájem o druhé,
ba
i trpělivost, to jsou způsoby, jak naplnit Ježíšovu radu
milovat
svého
bližního
jako
sebe
samého
a být milosrdný stejně jako je milosrdný Bůh. V těžkých
chvílích máme slabé nervy a musíme se někoho
přidržet. Také bychom měli být ochotní se omluvit –
je to veliký skutek milosrdné lásky a zájmu o druhé,
a my na něj tolik zapomínáme. Jak je ušlechtilé, když
někdo sám obtížen ještě nese břemeno druhých!
Nic neosloví víc než soucit a milosrdenství těch,
kdo druhým odpouštějí, ač sami žádnou útěchu
a milosrdenství nedostávají.

PAMÁTKY V TÝDNU
4. prosince – nez. pam. sv. Jana Damašského, kněze
a učitele církve
6. prosince – nez. pam. sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince – pam. sv. Ambrože, biskupa a učitele
církve
8. prosince – slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
9. prosince – nez. pam. sv. Jana Didaka
Cuauhtlatoatzina
11. prosince – III. neděle adventní

LÉK, KTERÝ UČINKUJE VŽDYCKY
Prvním krokem ve chvíli rozrušení má být návrat

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

DALŠÍ INSPIRACE OD JEDNOHO STARÉHO
MOUDRÉHO KNĚZE:
- jděte se večer podívat na rozsvícený vánoční strom
- pomalu připravujte betlém a čtěte si přitom začátky
evangelií
- vážně, v klidu se zamyslete, jaký je Váš skutečný vztah
k Bohu
- Advent patří Matce Boží: pomodlete se Zdávas Maria
nebo Anděl Páně aspoň jednou ob den
- připravte se postupně na solidní vánoční zpověď
- cvičte se v tom, že ne mnoho, ale kvalitně: v řeči,
v modlitbě, při vybírání dárků, pří navazování přátelství
- sestavte si už teď pořad vánočního Štědrého stolu
a dodržte ho
- přemýšlejte o tom, jak to udělat, abyste mohli
na Štědrý den přijít večer nebo v noci do kostela
na bohoslužbu
- a občas si dejte skleničku dobrého vína

HISTORIE KOSTELA SV. VÁCLAVA
V LOVOSICÍCH
na pokračování

- Hlavní oltář je pozdně barokní až ranně rokokový
z roku 1745. Oltář je zhotovený jako všechny ostatní
oltáře v kostele z umělého mramoru (sádry a dřeva)
a pochází od mramorářů a štukatérů V. Vrabce a Johana
Wilhelma Hennevogela ( Seiranselsu, okres Bamberk,
poddaný v r. 1775 v Roudnici n Labem, působící
na Litoměřicku a u Lobkoviců.)
Nynější obraz nad hlavním oltářem v nádherně
řezaném rámu pochází od známého autora Jana
Heřmana
(malíř
a
restaurátor
1844-1904)
a byl namalován v r. 1887. Znázorňuje sv. Václava, jak
zasvěcuje českou korunu a tím i celou zem do ochrany
Matky Boží. V pozadí obrazu jsou vidět další postavy
zemských patronů – sv. Klement , sv. Cyril a Metoděj.
Mensa hlavního oltáře, jakož i postranních oltářů
je tvaru sarkofágového.
Autentikum oltářního kamene praví, že tento pochází
z roku 1657 z přenosného oltáře domácí kaple biskupa
Maxmiliána Rudolfa Schleinitze z Litoměřic. Obsahuje
ostatky sv. Vincence a sv. Placidy. (panna, 5. stol.)
(Připravil Martin Brůža)

Sbírka z 27.11. vynesla 2. 730,- Kč. Děkujeme.

