ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Ocitáme se v dramatické situaci před rokem 727 př.
Kr. Obrovská říše Asýrie se rozpíná a malé státy
(Aramejsko, Fénicie, Severní Izrael) se spojí do vojenské
protikoalice. Kdyby se připojilo i Judsko, přidají
se i Moáb a Edóm. Judsko ovšem odmítne.
A tak má judský král Achaz před branami koaliční
vojska. Bůh však slibuje perspektivu: „Budete
zde bezpečně i za devět měsíců…“ Teprve později
dostane tento text význam vztahující se k mesiáši.
(Pramen: vira.cz)

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše:
„Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha,
ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“ Achaz
však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet
Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův
dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého
Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna
počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel,
to je ‘Bůh s námi’.“
(Iz 7,10-14)

MODLITBA
Duchu Svatý, osviť mou mysl,
aby mi smrt nebyla nepřítelem, abych se jí nebál
tím pro křesťana nepatřičným způsobem,
abych před ní neutíkal.
Až přijde a vezme si ty, kdo jsou mi drazí,
ať přivítám jejich vysvobození z tohoto slzavého
údolí, třebaz budu hluboce pohnut
a zklamán jejich odchodem.
Dej mi poznat, že smrt každému z nás připomíná
nekonečnou skutečnost života s tebou.
Kéž vidím všechny věci v perspektivě smrti
a věčného života.
Nedej, abych propadal smutku nad myšlenkou
na svou smrt ani nad smrtí mých drahých.
Spíše upevni mou víru, že uprostřed tohoto
měnícího se světa se mohu vždy těsněji přimknout
k tobě, který se nikdy neměníš, a který mě a mé
drahé očekáváš spolu s Otcem a Synem ve věčném
životě. Amen.

EVANGELIUM
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka
Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu
začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého.
Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat
pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl
udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe,
synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku
Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid
od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl
Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna
a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“.
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl
Páně
přikázal:
vzal
svou
ženu
k
sobě.
(Mt 1,18-24)
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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
Od 17. prosince začíná bezprostřední příprava na
Vánoční svátky. Liturgie – zvláště biblická čtení
mluví o lidech spojených s narozením
Dítěte Ježíše
Út – modlitební skupina v 15.30 na faře
INTENCE MŠÍ SV.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Pořád je ještě trpělivost nejlepší způsob, jak zvítězit
nad nepřáteli. (sv. Antonín z Padovy)
Bez velkých těžkostí není možné dojít k velkým
věcem, proto musíme být připraveni na všechno.
(sv. Jan Bosco)
Čas víry se podobá času zasévání; není třeba klesat
na duchu a není třeba se zneklidňovat - až do konce.
Buď vytrvalý až do chvíle, kdy budeš moci sklidit,
co jsi zasel. (sv. Augustin)

Ne 18.12. 2016 v 9.00 za Annu Šedivcovou
Sulejovice v 10.30 za † paní Marii Pehovou
Pá 23.12. 2016 za Šimůnka a jeho rodinu
So 24.12.2016 – Štědrý den – v 24.00 za farníky
Ne 25.12. 2016 Slavnost Narození Páně v 10.00 za † syna
Antonína
Sulejovice v 10.30 se nekoná

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

222.
Může
být
svaté
přijímání
podáváno
i nekatolickým křesťanům?
Svaté přijímání je projevem jednoty Kristova těla.
Ke katolickým církvím patří ten, kdo je v ní pokřtěn,
kdo sdílí její víru a kdo s ní žije v jednotě. Došlo
by k rozporu, kdyby církev zvala k přijímání i lidi, kteří
s ní (zatím) nesdílí víru a život. Utrpěla by tím
věrohodnost znamení eucharistie.
Jednotliví pravoslavní křesťané mohou požádat
o podání svatého přijímání při katolické bohoslužbě,
protože sdílí eucharistickou víru katolické církve, i když
jejich společenství ještě nežije v plné jednotě s katolickou
církví. Členové jiných křesťanských vyznání mohou
v jednotlivých případech přistoupit ke svatému
přijímání tehdy, když se ocitnou ve stavu ohrožení
či nouze a když dotyčný prokáže plnou víru ve
svátostnou přítomnost Pána Ježíše v eucharistii.
Ekumenické bohoslužby, při kterých se křesťané
různých vyznání společně modlí, jsou věcí dobrou a ze
strany katolické církve jsou nanejvýš žádoucí.
 Stavění betlému a zdobení kostela ve čtvrtek 22.12.
od 9.00 a v pátek po večerní Mši sv.
 Předvánoční zpověď v pátek 23.12. od 16.30 – bude
ještě druhý kněz.
Podmínky dobré zpovědi:
1. Zpytování svědomí
2. Lítost nad hříchy
3. Předsevzetí neboli vůle k polepšení a nápravě
4. Upřímná zpověď
5. Dostiučinění (pokání – Bohu a bližním).
 Betlémské světlo bude v kostele sv. Václava 24.12. od
10.00
 Žehnání vína o svátku sv. Jana, apoštola a
evangelisty po mši sv., která začíná v 16.30 na faře

PAMÁTKY V TÝDNU
21. prosince – nez. pam. sv. Petra Kanisia
23. prosince – nez. pam. sv. Jana Kentského, kněze
25. prosince – Slavnost Narození Páně – zasvěcený
svátek

5. Duše lidská je nesmrtelná.
6. Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba.

VĚDOMÍ POKOJE V DOBĚ NEJISTOTY
Jasnou odpovědí je Kristovo učení o tom, abychom
nevkládali svou naději do majetku. Není nic špatného
na tom, že se cítíme klidnější, máme-li větší
zabezpečení, než jsme měli dřív. To je v pořádku.
Myslím, že Kristus se jako dítě asi cítil ve větším
bezpečí, když se Josef a Maria vrátili po Herodově smrti
do svého nazaretského domova. Trocha bezpečí
a pokojná mysl v žádném případě není nic špatného,
ale nevkládejte celou svou důvěru v něco, co pomíjí.
Nebuďte překvapeni, když se vaše pozemské bezpečí
ocitne v ohrožení, protože bezpečí je křehká věc, to jen
my si tuto skutečnost prostě neuvědomujeme. Když se
tedy bezpečí tohoto světa denně ocitá v sázce – pro
nemoc, nehodu, neštěstí -, co je třeba dělat? Máme po
příkladu Kristově důvěřovat jedině v Boha. Tak
budeme žít v pokoji a důvěře v Boží vedení i ve chvílích
nejistoty, protože už víme, že jakýkoli pocit jistoty
v tomto světě je iluze.

Historie kostela sv. Václava v Lovosicích
na pokračování

- Strop kostela je rozlehlý klenutý a úplně pokryt
nástropními malbami. Autorem těchto vzácných
kompozičně krásně řešených fresek je litoměřický
malíř Josef Czech. Malby byly vytvořeny roku 1740
a znázorňují výjevy z legendy o sv. Václavu.
Dá se říci, že tyto fresky nemají hned tak nějakou
konkurenci v blízkém okolí. Fresky byly naposledy
restaurovány
za
administrátora
P.
Schmida
restaurátorem akad. malířem Tomáškem v roce 1947.
(Připravil Martin Brůža)

Základní pravdy víry:
1. Bůh je jeden.
2. Bůh je nejvýš spravedlivý.
3. Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.
4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí
vykoupil a na věky spasil.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
20.12. – 16.30
LETUŠKY – ZŠ A. BARÁKA
21.12. – 17.00
ŠKOLÁČEK – ZŠ VŠEHRDOVA
23.12. – 16.00
ADVENTNÍ KONCERT V MEDVĚDICÍCH
24.12. – 14.00
VÁNOČNÍ KONCERT V LUKAVCI

Srdečně zveme!!! 
Sbírka z 11.12. vynesla 3.306,- Kč. Děkujeme.

