ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
První část Čtvrté knihy Mojžíšovy obsahuje předpisy
spojené s kultem. Mezi nimi jsou uvedena slova
tzv. Áronského požehnání. Žehnat znamená svolávat
na člověka Boží dobro.
(Pramen: vira.cz)

Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali
mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato
v mateřském lůně) .
(Lk 2,16-21)

č. 1. (2017)
1.1.2017

MODLITBA

SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

Otče mého, ale i veškerého života,

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho
synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete
jim říkat: ‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář
a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a dopřeje ti pokoje!’ Budou vzývat moje jméno
nad izraelskými syny a já jim požehnám.“ (Nm 6,22-27)

uděl mi sílu k věrné práci ve Tvé službě.

Týdeník

Děj se Tvá vůle.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Kdybych měl vždy na mysli,

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

že v životě záleží na konání Tvé vůle,
nebyl bych propadl pochybnostem.
Vzpínám se jako kůň, když pochybnosti přicházejí
a já necítím Tvé vedení.
Očisti mě, prosím, a nedopusť, abych zbloudil a Tvůj
Duch ve mně oněměl. (Lev N. Tolstoj)
Na dveřích našich domovů bychom měli správně psát
písmena

C+M+B 2017
nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale
zkratka latinského:

Christus mansionem benedicat:
EVANGELIUM

At` Kristus požehná tomuto domu.

V evangeliu zkráceným způsobem Lukáš uzavírá
vyprávění o narození Ježíše. Pastýři potvrzují význam
této události. Maria je zde ukázána jako jakýsi protiklad
ostatních, kteří se „divili“. Uchovává vše v srdci.
Obřízka je pak podtržením naplněných zaslíbení.

Kdo by si přál požehnat byt, oznamte to,

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa
i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli,
vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni,
kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli.
Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala
o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha
za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

VÁCLAV

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 16.30 v kapli na faře
St – v 16.30 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
LOVOSICE

Út – modlitební skupina v 15.30 na faře
INTENCE MŠÍ SV.

prosím, v sakristii.
MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Čím méně mám osobních potřeb, tím více se mohu
starat o potřeby ostatních.
Věnujte čas dobru, je to cesta ke štěstí. Věnujte čas
přemýšlení, je to zdroj moci. Věnujte čas lásce,
je to důvod k životu.
Svět bude patřit tomu, kdo mu bude moci
nabídnout největší naději.
(Teilhard de Chardin)

Ne 1.1. 2017 v 10.00 za naše farnosti: Lovosice, Milešov,
Prackovice n. L, Velemín a za mír ve světě
Sulejovice v 10.30 se nekoná
Út 3.1.2017 na poděkování všemohoucímu Bohu
za rodinu syna a za nově počatý život
St 4.1.2017 za † Bořivoje Vlasáka
Ne 8.1. 2017 v 9.00 za † rodinu Mrázkovu
a Pruschovtzovu
Sulejovice v 10.30

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

223. Proč je eucharistie předjímáním věčného života?
Ježíš přislíbil svým apoštolům, tedy i nám, že s ním
jednoho dne usedneme k jednomu stolu. Proto je každá
mše svatá připomínkou utrpení, naplněním veškerým
nebeským požehnáním a milostí a závdavkem budoucí
nebeské slávy.
224. Proč nám Pán Ježíš daroval svátost smíření
a svátost nemocných?
Kristova láska hledá ztracené a uzdravuje nemocné.
Proto jsme dostali darem svátosti uzdravení a obnovení,
ve kterých jsme osvobozováni od hříchu a posilováni
v tělesné a duševní slabosti.

PAMÁTKY V TÝDNU
3. ledna – nez. pam. Nejsvětějšího jména Ježíš
Svatý Bernardin Sienský nám říká: "Veliký základ víry
je jméno Ježíš a utváří Boží syny. Víra katolického
náboženství spočívá totiž v poznání Ježíše Krista jako
světla, které je světlem duše, branou k životu, základem
věčné spásy." Vždyť v jeho lidství, jak na to poukazuje
sv. Pavel: "Bůh smířil svět se sebou skrze Krista."
(2 Kor 5,19)
Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku
církve. Vlastním svátkem začalo být slaveno
od 14. století. V Itálii a v Evropě propagoval k němu
mimořádnou úctu svatý Bernardin Sienský se svými
žáky od začátku 15. století a teprve v následujícím
se stal i liturgickým svátkem. Pro celou církev
byl zaveden r. 1721 a ve druhé polovině 20 stol. bylo
jeho uvádění v našich kalendářích zrušeno. Katolické
noviny uvedly jako důvod, že na Nový rok
je v evangeliu zmínka o pojmenování dítěte tímto
jménem. Nejsvětější jméno má však tak velký význam,
že jeho svátek je v novém martyrologiu pro dnešní den
na nejpřednějším místě.
"Ježíšovo jméno znamená, že jméno samého Boha
je přítomno v osobě jeho Syna, který se stal člověkem
kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z hříchu.
Jen jméno Boží přináší spásu a napříště ho mohou
všichni vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi
lidmi, -neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné

6. ledna se bude konat žehnání vody, křídy
a kadidla. Prosím, přineste si nádobky na
svěcenou vodu do vašich kropenek.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

jméno, v němž bychom mohli dojít spásy- Sk 4,12"
(KKC 433)
2. ledna – pam. sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
6. ledna – Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
7. ledna – nez. pam. sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

Na tvůj příchod čekáme
(P. Ladislav Kubíček)

Není nutno si Boha představovat, je nutno Boha
prožívat. Až přijde Kristus podruhé ve své viditelné
podobě, budeme na něj patřit tváří v tvář. Pak budeme
zcela jistě zbožní, budeme žít jen pro Boha. Nebude ani
možné žít jinak než v jeho přítomnosti. Tváří v tvář
Bohu nebude možné být rozptýlený, nesoustředěný.
Prožívejme to už teď. Snažme se už dnes aspoň tušit
tu krásu. Lidé pořád chtějí vědět kdy „to“ bude.
Bůh nám výslovně nechtěl říci žádné datum. Naše
příprava a naše těšení by tím byly ovlivněny. „Bděte!
“Kdybychom věděli, nebděli bychom. Neplýtvejte tedy
energií na hledání odpovědi na otázku „kdy?“, ale žijme
plně, těšme se, bděme, to je náš úkol, to je naše poslání.
Tvrdím-li, že věřím v příchod Kristův a těším
se na věčný život tváří v tvář Bohu, pak to musí mít
své pevné místo i v mém denním programu, stejně jako
modlitba nebo jídlo.

HISTORIE KOSTELA SV. VÁCLAVA
V LOVOSICÍCH
na pokračování

- Varhany byly postupem doby několikrát rozšířeny
a předělány. V roce 1910 byla ukončena sbírka na nové
varhany, kdy se sešlo 5000 Kr. a pak ještě dalších 2000
Kr. Varhany byly postaveny 4.9.1910 firmou Heinrich
Schiffner z Prahy a později po první světové válce
rozšířeny firmou Hubička.
Současný nástroj má dva manuály, 19 rejstříků,
pneumatickou soustavu, kuželkovou a asi 1000 píšťal.
Za 1. světové války tyto cínové píšťaly díky srdnatosti
místního faráře jen stěží ušli konfiskaci.
(Připravil Martin Brůža)

Bratři a sestry v Kristu!
..

V období od 1. ledna do 15. ledna 2017 pořádá
Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Jako každý rok
se zapojuje i Farní charita Lovosice. Naši koledníci
budou obcházet domovy v obcích: Lovosice, Lhotka
nad Labem, Malé Žernoseky, Sulejovice, Lukavec,
Čížkovice, Keblice, Sedlec, Klapý, Třebívlice, Velemín,
Poplze, Radovesice.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Lovosicích a ORP
Lovosice bude věnován sedmiletému Lukášovi,
kterému se již od 7. měsíce života nevyvíjí část mozku,
má tělesné vady a oční vadu. Nedokáže plně
artikulovat a je závislý na rodičích, díky kterým
se pohybuje a dělá všední činnosti.
Do kostela sv. Václava zavítají skupinky
koledníků v pátek 6. ledna a v neděli 8. ledna 2017.
Otevřete, prosíme, svá srdce potřebným
a domov koledníkům. Stanete se tak poslem dobra
a pomůžete těm, kteří to potřebují.
Za Farní charitu Lovosice
Petr Urban, koordinátor Tříkrálové sbírky

SVÁTOSTI A POHŘBY V ROCE 2016
 křty – v Lovosicích: 7 děti
 manželství – v Milešově: 1, ve Velemíně: 1
 pomazání nemocných - v Lovosicích: 8
v DD Milešov: 40
 pohřby (7) – v Lovosicích: 6
v Sulejovicích: 1
 Ke křtu se připravují 3 dospělé osoby.

Sbírky:
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
diecéze

2460,-Kč
3228,-Kč
1533,-Kč – Svatoštěpánská koleda – na potřeby

