
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Po Babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 

př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země. Prorok Izaiáš přesvědčuje 

lid, že Bůh ho neopustil. Ba naopak! Ale také jako by burcoval 

Pána, aby nenechal svůj lid v jeho neradostné situaci. 

   Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je tvoje dávné 

jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, 

že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř 

se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys 

protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. 

Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo 

neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, 

mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, 

kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách 

pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešil i, byli 

jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak 

poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme 

všichni jak listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo nevzýval tvé 

jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před 

námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, 

Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé 

ruky jsme všichni!  (Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7) 

 
Z dnešního evangelia  

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože 

nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, 

který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům 

plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. 

Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer 

nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až 

znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: 

Bděte!“  (Mk 13,33-37) 

 

 

Zamyšlení 
 

   Když člověk dobře nespí, stává se nerudným a může to přinést i 

velké zdravotní komplikace. Proč tedy Ježíš volá po bdění? Jeho 

výzva je poukazem na pozornost, kterou nesmíme ztratit. Množství 

úkolů a podnětů, které přináší běžný život, spolu se snahou využít 

aktivně odpočinek, velmi snadno odvádí pozornost od 

závažných témat, jako je věčnost, smysl života, orientace na 

základní hodnoty,… Je však třeba rozlišit život  

v trvalém napětí a strachu, že něco jsme udělali nedostatečně, 

od lhostejnosti, lenosti a sobectví. Víra nás vede k vědomí Božího 

vítězství a tedy i pokoje, jestliže vydáváme svůj život do Boží 

náruče, učíme se žít v souladu s Bohem a Bůh pro nás není 

prázdnou skutečností. Kristovo „bděte“ je radostné nasměrování 

našich vlastních kroků tak, aby šlapaly stejným směrem, kterým 

kráčí Pán. (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

 

Pane, pomoz mi více než své osobní strasti 

vidět bolest a potřeby jiných. 

Chci sám zažít, že když potěšuji jiné, 

sám získám radost a požehnání. 

 

 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 

 Církev chápaná jako depozitář pravé víry a zbožnosti se brzy 

stane muzeem a přístřeším lidí panicky se bojících 

proměňujícího se světa. 

 I tvrdé srdce může změknout, když se najde někdo, kdo se 

jeho tvrdosti nezalekne. 
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sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

             farnostlovosice.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Advent to čas přípravy na příchod Krista.  

Jde jak o připomínku jeho narození, tak především o jeho 

druhý příchod na konci věků. Dnešní neděle by se dala 
shrnout do výzvy: „Bděte“. 

 

 
INTENCE MŠÍ SV. 

 

 
 

 

Ne 3.12. 2017 v 9.00 za † tatínka Leopolda 

          Sulejovice v 10.30 za uzdravení nemocného Davida 

Út 5.12. 2017 za † P. Černého 

Pá 8.12. 2017 za † Marii Kupiecovou 

Ne 10.12. 2017 v 9.00  

                                                  Sulejovice v 10.30 se nekoná 
 

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  v kostele 
Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30    10.12. se nekoná 
DD MILEŠOV Pá – v 9.00    8.12. se nekoná 

VELEMÍN         So – v 10.00    9.12. se nekoná 
 

VÁCLAV Č. 39. (2017) 

3.12. 2017 
 

1. Neděle adventní 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

9. prosince –  připomínka sv. Valerie, mučednice 

 
 

   Jméno této světice Martyrologium Romanum  2001 sice už 

neuvádí, ale proto, že se stále objevuje i v našich kalendářích, je 

zde k tomuto dni uvedeno co je o ní známé zejména  

z „Bibliotheca sanctorum“, ale i z dalších míst. 

Jedná se o ženu z Limoges ve Francii, která prý byla dcerou 

vévody Leocadia. Spolehlivě, se o ní nic neví. Je představována 

jako ctnostná dívka zasnoubená knížeti Štěpánovi, který po 

návratu z boje zjistil, že ho odmítá, protože se zaslíbila Kristu. 

Vzplanul hněvem a osobně nebo prostřednictvím svého vojáka jí 

uřízl hlavu. Vrah potom prý viděl její duši vystupovat k nebi za 

doprovodu andělů a obrátil se. 

V její biografii jsou problémem zejména uváděné časové údaje. 

S Marciálem (pam. 30. 6.), u jehož hrobky je v kryptě pohřbena, 

byla zřejmě spojena až během staletí. Je však také uváděno, že 

to byl Marciál, kdo ji obrátil na víru. Byl prý jejím duchovním 

rádcem a on ji také pohřbil v hrobě, který Valerie údajně 

připravila pro něj. Tento biskup Marciál byl kolem roku 250 poslán 

hlásat evangelium do Galie a sídlo měl Limoges. U sv. Valerie je 

ale uvedeno, že byla pohřbena v kryptě při chrámu sv. Petra ještě 

před vládou Nerona. 

Na konci X. stol. byly její relikvie přeneseny do jí zasvěceného 

kláštera a přibližně v té době došlo i k většímu rozšíření kultu. 

Klášter Marciála připadl clunyjskému hnutí a v něm pak slaví i sv. 

Valerii. Ve Francii je jí zasvěceno pět kostelů. Relikviář je ze stříbra 

zhotovená busta. Liturgické slavení bylo stanoveno o den později, 

než uvádí náš kalendář. 

 

4. prosince – nez. pam. sv. Jana Damašského, kněze a učitele 

církve, také nez. pam. sv. Barbory, panny a mučednice  

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 

10. prosince – 2. naděle adventní  

Adventní věnec 

   Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské 

důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti  

a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván,  

a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš 

Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího 

Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" 

(Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, 

bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. 
 

Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) 

 

NaProTechnologie 

nastavuje parametry plodnosti tak, aby pár počal 

přirozenou cestou. 
 

Slovenský gynekolog MUDr. Ivan Wallenfels nabízí léčbu 

neplodnosti, kterou u něj využili i čeští klienti.  
 

Mohl byste představit metodu NaProTechnologie? 

Vyvinul ji americký profesor Thomas Hilgers, kterého jako studenta 

medicíny zasáhlo poselství encykliky Humanae vitae vydané 

papežem Pavlem VI. v roce 1968. Začal vědeckým 

standardizováním sledování plodnosti hlenovou metodou, která 

později dostala název Creighton Model System (CrMS) a stala se 

jednou z alternativ antikoncepce. Po narození prvního dítěte ze 

zkumavky v roce 1978 rozpracoval profesor Hilgers 

NaProTechnologii  jako plnohodnotnou alternativu umělého 

oplodnění. Barevná standardizovaná tabulka CrMS s popisem 

kvalitativního charakteru hlenu a pravidelné hormonální odběry 

v sekreční fázi cyklu jsou podkladem pro hodnocení aktuální 

plodnosti ženy. To doplňují ultrazvuková vyšetření, operativa  

a další doporučení ohledně životního stylu. Naší snahou je nastavit 

parametry plodnosti tak, aby pár počal přirozenou cestou.  
Proč je důležité, aby páry rozuměly, jak funguje jejich plodnost? 

Když žena sleduje svoji plodnost prostřednictvím kterékoli  

z vědecky podložených metod založených na sledování 

cervikálního hlenu a teploty, může to manželský pár s normální 

plodností využít k vyhýbání se početí a nebo naopak k jeho 

dosažení. Lékař, který těmto metodám rozumí, může takové ženě 

snáze pomoci při řešení různých gynekologických problémů 

(neplodnost, nepravidelnosti cyklu, tvorba tzv. funkčních 

vaječníkových cyst či předmenstruační syndrom).  

Jaké jsou výhody léčby neplodnosti oproti umělému oplodnění? 

Přirozený přístup reprezentovaný NaProTechnologií nabízí 

vnímavost l idskou i medicínskou, důraz i na duchovní   jednotu 

manželů. Ale je samozřejmě třeba se vyzbrojit trpělivostí – od 

jednoho cyklu k druhému se snažíme nastavit optimální 

parametry. Většinou potřebujeme několik měsíců, někdy se  

k úspěchu dopracujeme až po roce, dvou, a samozřejmě někdy 

se vůbec nepodaří, aby pár počal dítě. Účinnost ve smyslu 

relativního počtu otěhotnění a porodů je srovnatelná s IVF. Je ale 

mnohem levnější. 

Co dělat, aby více lékařů přestalo obcházet problém neplodnosti  

asistovanou reprodukcí a začalo skutečně léčit? 

Nejsem optimista. Jednodušší je vydělávat si v hlavním proudu, 

než se snažit o něco, co je sice zajímavé a pomáhá, ale není to 

podporované zdravotními pojišťovnami a vyžaduje to hodně 

času a komunikace.  
Jezdí za vámi také české páry nebo i zájemci z jiných zemí?  

K nám do Žil iny přišlo za necelé čtyři roky několik párů z České 

republiky či Maďarska, některé z nich už mají své děťátko. Léčíme 

i Slovenky žijící v dalších zemích Evropy. NaProTechnologie je v 

Evropě nejvíc rozšířená v Polsku, nejzkušenějším lékařem v Evropě 

je pravděpodobně Dr. Phil Boyle z Irska. Navíc mnozí vyškolení 

„napro“ lékaři působí  

i v jiných zemích. Na Slovensku máme vícero certifikovaných, ale 

prakticky se tomu v současné době věnujeme dva lékaři  

a asistuje nám devět certifikovaných lektorek CrMS metody.  

V České republice, pokud vím, není žádný lékař, který by 

absolvoval kurz NaProTechnologie. 
 

Připrav il Adam Prentis  

Pozn. redakce: Doporučujeme i článek NaPro – Vysoce účinná a etická 

pomoc manželům v  Milujte se!č. 29/2014 str. 45–47; on-line v  archivu 

všech vydaných čísel na www.milujte.se. 

Kontakt: MUDr. Ivan Wallenfels 

web: plodar.sk/giana-n-o 
 

Zdroj: časopis Milujte se!. č.42., str. 46. 

 

 

Pozvánka 
 

   V neděli 10. prosince 2017 navštíví náš kostel sv. Mikuláš.  

Vážení rodiče, přijđte se svými dětmi na mši svatou. Po ní si 

popovídáme se sv. Mikulášem a podle věrohodných informací 

můžeme čekat od něj i dárky. 

Tento den se nebude konat Mše sv. v Sulejovicích. 

 

 
 

Děkuji mnohokrát  za  úklid našeho kostela a za adventní věnce 

v našich kostelích. Děkuji za věnované během celého roku 

květiny a výzdobu kostelů.  

V adventní a postní době květinovou výzdobu obětního stolu 

děláváme jen o slavnostech. Je to čas  ztíšení, zamyšlení, pokání 

a střídmosti. 

Sbírka z 26.11. vynesla 2.216,- Kč a byla věnována na pojištění 

diecéze 
 

Pán Bůh zaplať! 

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

264. Čím bývá manželství ohrožováno?  

Skutečnou hrozbou pro manželství je hřích; naopak odpuštění ho 

obnovuje, modlitba a důvěra v Boží přítomnost ho posiluje.  

Konflikt mezi muži a ženami, který právě v manželství může přerůst 

až ve vzájemnou nenávist, není jen jakýmsi projevem 

neslučitelnosti pohlaví, stejně jako neexistuje genetická dispozice 

k nevěře nebo nějaký zvláštní psychický blok před uzavíráním 

celoživotních vazeb. Mnohá manželství se zato ocitají v ohrožení 

vinou nedostatečné kultury dialogu a nedostatku pozornosti.  

K tomu se navíc přidávají ekonomické a společenské problémy. 

Rozhodující roli ovšem hraje hřích: žárlivost, touha ovládat či 

vlastnit toho druhého, rozhádanost, vášeň, nevěra a další ničivé 

síly. Proto také ke každému manželství podstatným způsobem 

patří odpuštění a smíření ve svátosti pokání.  


