
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Tento text zřejmě vznikl až po návratu z Babylonského zajetí na 

konci 6. stol. př. Kr. V 59. kapitole vyznává Izrael svůj hřích, který 

je překážkou Boží pomoci. V 60. kapitole Hospodin ujišťuje svůj 

lid, že ho zachrání. A nyní vystupuje na scénu služebník, který 

vyhlašuje svobodu. 

   Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě 

Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu 

pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým 

propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé 

léto. Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém 

Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem 

spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu 

ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada 

dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti  

a slávě před všemi národy. (Iz 61,1-2a.10-11) 

 
Z dnešního evangelia  

   Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako 

svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřil i skrze něho. On 

sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je 

Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze  

a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. 

Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ 

Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu 

tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. 

Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: 

‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti poslaní byli  

z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Me-siáš, ani 

Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi 

vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu 

nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se stalo v Betánii 

na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.   (Jan 1,6-8. 19-28) 

 

 

Zamyšlení 
 

   Tuto neděli máme před očima postavu Jana Křtitele. Na první 

pohled je to velmi drsný člověk, žijící poustevnickým stylem 

života. Ale nejde jen o jeho pokoru a plnou podřízenost úkolu, 

který přijal. Jde o vlastní zvěst, kterou přináší. Evangelista hned 

následující verš po úryvku, který jsme četli, říká: Druhého dne 

spatřil Ježíše… a řekl: „Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ 

(Jan 1,29). Bůh skrze postavu nepřehlédnutelného Jana 

připravuje lid na příchod záchrany. Bůh nezapomněl, neopustil, 

není plný hněvu a výčitek. Je připraven nás zachránit. Přes 

množství starostí běžného dne můžeme, smíme vidět radost  

z Boha, který na nás nezapomněl. Ví o nás a přichází, aby byl  

s námi. (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

 

Bože, Duchu, který každým prostorem 

a nekonečným časem pronikáš, 

Ty jsi nad hranicemi myšlenky, která se upíná vzhůru. 

Před počátkem světa jsi byl a rozkázal jsi zmatku, 

aby se stal ušlechtilým řádem. 

Byl jsi dříve než Země plula v nebeském prostoru. 

Skrze Tvoji skrytou lásku vše povstalo ke Tvé oslavě. 

 

 
 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 V pokoji a víře v Boha založená činnost je nejvlastnějším 

ovocem křesťanské kontemplace. 

 Čas nezastavíme – ale vlastně o to ani nejde, věříme-l i, že 

to nejlepší nás teprve čeká. 

 Jsou chvíle, kdy člověk zaslechne hlubší touhu svého srdce 

a zjistí, že ho nic stvořeného nenaplní. 

 

 

 

  
           Týdeník 

římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

             farnostlovosice.cz 
 
 

3. neděle adventní 
Gaudete – Radujte se! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Stavění betlému a zdobení kostela ve čtvrtek 21.12. od 9.00h 

 Předvánoční zpověď v pátek 22.12. od 16.00 h – bude ještě 

druhý kněz  

 
 

 Žehnání vína o svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty 27.12. 
 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

Ne 17.12. 2017 v 9.00 za † Josefa Mensu, † Růženu 

Mensovou, † Jaroslava Handtucha 

                                                 Sulejovice v 10.30  

So 23.12. 2017 za zdárnou operaci pravnoučka Péti  

a ochranu Panny Marie 

Ne 24.12. 2017 v 9.00    Sulejovice v 10.30 se nekoná 

Půlnoční za farníky a obyvatele Lovosic 

Po 25.12. 2017 v 10.30 za † syna Antonína 

ADVENTNÍ 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     
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00     
LUKAVEC   19.12. 2017 v 15.00 
 

VÁCLAV Č. 40. (2017)    

      17.12. 2017 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

24. prosince –  připomínka  

Všech svatých předků Ježíše Krista 
 

 

   Martyrologium nám dnes připomíná všechny svaté předky 

Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Za zdůrazněním 

těchto dvou předků připomíná všechny praotce, "ve kterých 

našel Bůh zalíbení, byli shledáni spravedlivými a zemřeli ve víře, 

ačkoliv nic nepřijali ze zaslíbení, ale očekávali je z dálky; a ze 

kterých se Kristus zrodil podle těla, v nichž je Bůh požehnán 

navěky." Až k Marii sahá zástup těch, ve kterých našel Bůh i přes 

jejich chyby zalíbení, byli shledáni spravedlivými a z nichž se 

Kristus zrodil podle těla. Můžeme si připomenout spravedlivého 

Abela, úžasnou víru Abrahama (za kterou dostal přislíbení, že  

z jeho potomstva se dostane požehnání všem národům) a cestu 

jeho potomků po krále Davida, z jehož rodu, jak bylo 

předpovězeno, se narodil Mesiáš. 
 

21. prosince – připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele 

církve 
23. prosince – připomínka sv. Jana Kentského, kněze 

24. prosince – 4. naděle adventní, Štědrý den 

25. prosince – Slavnost Narození Páně 
 

 

Nabízíme jiná řešení v léčbě neplodnosti 
 

   V dnešní době jsme zvyklí hledat rychlá řešení, ale už si 

nenajdeme čas pro odhalování příčiny, když se něco nedaří. 

Tento princip je charakteristický i pro běžnou praxi tzv. léčby 

neplodnosti v naší zemi, která se nejčastěji řeší v centrech 

asistované reprodukce. Proto se problematika umělého 

oplodnění nevyhýbá ani Lince pomoci provozované Hnutím Pro 

život ČR.  

Nejedná se o okrajovou záležitost, neboť narůstá počet žen, 

které hledají pomoc po dlouhodobých snahách otěhotnět. Ze 

zkušenosti mohu potvrdit, že páru například po roční neúspěšné 

aktivní snaze o početí dítěte se rovnou nabídne konzultace  

v některém IVF centru. Jejich síť je v naší zemi velmi bohatá. 
Smutný příběh – jeden z mnoha... 

 

Není to tak dávno, co jedno periodikum uveřejnilo tuto 

výpověď: „‚Jde to tam jako na běžícím pásu, člověk se cítí jako 

na jatkách.‘ O miminko se s manželem snažil i už před svatbou, 

kterou oslavili v roce 1997, ale nepřicházelo ani rok po ní. Tak se 

Markéta vydala k lékaři a vyslechla si diagnózu: endometrióza 

neboli srůsty v děloze. A také málo vajíček. Lékaři doporučili 

hormonální léčbu, která má nastartovat vaječníky, aby jich 

produkovaly více. Po hormonech Markéta okamžitě přibrala  

a měla nervy na pochodu, ale co by neudělala pro vytoužené 

dítě. V roce 2002 proběhl první pokus o umělé oplodnění – lékaři 

odebrali Markétě v narkóze vajíčka, ve zkumavce je spojil i  

s manželovými spermiemi a po několika dnech takzvané 

kultivace zavedli dva zárodky do dělohy. Bohužel, ani jeden se 

neudržel. Brzy absolvovala Markéta pokus číslo dvě. ‚Embryo se 

vyvíjelo nějak špatně. Přesto mě lékaři přesvědčili, že ho zkusíme 

zavést. Samozřejmě to opět nedopadlo a já tak zbytečně 

promarnila druhý ze tří pojišťovnou hrazených pokusů,‘ vypráví. 

‚Hrazený‘ přitom není totéž, co bezplatný. Pojišťovna proplácí 

pouze základní úkon umělého oplodnění a následný transfer 

embrya do dělohy. Hormonální léčbu a výkony, které by měly 

zvýšit pravděpodobnost úspěchu, si platí pacienti sami. ‚U nás to 

při každém pokusu vyšlo asi na čtyřicet tisíc,‘ vzpomíná Markéta. 

Po druhém neúspěchu už byla na pokraji zhroucení. ‚Nemohla 

jsem vidět kočárek, děti, těhotné. Stále jsem jen plakala, 

zvracela, byla jsem úplně nepoužitelná. Nakonec jsem musela 

vyhledat pomoc psycholožky.‘  

Proč se takto rozhodují?  

Tuto smutnou realitu se my pokoušíme měnit, ale především jí 

aktivně předcházet. Proč se lidé rozhodnou podstoupit umělé 

oplodnění? Smutek nenaplněné touhy po dítěti jde až  

k samotné dřeni duše člověka, jde k základům vztahu mezi 

manželi, mění podstatně celý život a dosavadní představy  

o něm. Navíc manželský pár bez dítěte je posouván mezi ty, kteří 

nežijí „normální“ život, jsou jiní než jejich přátelé a vrstevníci. Ve 

chvíl i, kdy přijde opodstatněný strach z doživotní bezdětnosti, 

vstoupí do duše člověka schopnost přijmout jakékoliv řešení. 

Přijde zatmění, které může způsobit zranění, jež nepůjde vzít zpět.  

Jaká řešení nabízíme v poradně? 

Naše poradenství proto směřuje primárně k ošetření hluboké 

lidské bolesti, k zahojení a preventivnímu ošetření vztahu a rizika 

jeho poznamenání, či dokonce rozpadu. Když se toto podaří, 

tak dále využíváme skvělé možnosti našich konzultujících 

odborníků, zejména gynekologů a dalších lékařů. Jejich přístup 

neodpovídá tomu, co v současné době bývá tak 

charakteristické: neodesílají pár k umělému oplodnění do centra 

asistované reprodukce, ale snaží se poctivě a v delším časovém 

horizontu, bez rizik, která jsou s praxí center pro umělé oplodnění 

spojena, najít pravou příčinu, zahájit účinnou léčbu a dosáhnout 

spontánního početí vytouženého dítěte. A daří se to. Velmi 

často. Jsme možná „mimo“ hlavní proud praxe tzv. pomoci 

neplodným párům, ale jsme na to hrdi.  

                                                 Zdeňka Rybová (linkapomoci.cz)  
 

Zdroj: časopis Milujte se!. č.42., str. 47-48. 

 

 

Vánoční bohoslužby 2017-2018 

24. prosince:  

Lovosice 9.00 – nedělní 

Lukavec – koncert 14.00 

Prackovice n. L. – liturgie Božího slova 15.00 

Velemín 20.00 

Medvědice 22.00 

Lovosice – Půlnoční 24.00 

25. prosince: 

Lovosice 10.30 

26. prosince: 

Lovosice 9.00 

Sulejovice 10.30 

31. prosince: 

Lovosice 9.00 – nedělní 

Lovosice 15.30 – nedělní s děkovnou adorací 

1. ledna 2018 Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 

zasvěcený svátek: 

Lovosice 10.30 

 

Ostatní vánoční bohoslužby podle rozvrhu z mezidobí. 

V úterý, středu a čtvrtek se však konají v kapli na faře. 

 
 

Sbírka z 10.12. vynesla 2.538,- Kč.  Pán Bůh zaplať! 

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

265. Jsou všichni lidé povoláni k manželství?  

Každý člověk není povolán k manželství. Ovšem i l idé žijící 

osamotě mohou žít plným životem. Ježíš mnohým z nich ukazuje 

zvláštní cestu; volá je k životu bez manželství „pro nebeské 

království“.  

Mnozí samotně žijící l idé trpí osamělostí a chápou ji výlučně jako 

nedostatek a nevýhodu. Ale člověk, který se nestará o svého 

partnera nebo o rodinu, si může užívat svobody a nezávislosti  

a naplňovat svůj život smysluplnými a důležitými věcmi, k nimž by 

se jako manželský partner nikdy nedostal. Možná je to Boží vůle, 

aby se staral o ty, o které si nikdo jiný starosti nedělá. Nezřídka 

Bůh tyto lidi zve do své mimořádné blízkosti. Tehdy v sobě člověk 

pocítí přání zříci se budoucího životního partnera „pro nebeské 

království“. Ale to neznamená pohrdání manželstvím či 

sexualitou. Dobrovolný život bez manželství může být přijat 

pouze v lásce a z lásky, jako mocné znamení skutečnosti, že Bůh 

je důležitější než všechno ostatní. Člověk žijící bez manželství se 

zříká sexuálního vztahu, nikdy však lásky; plný touhy kráčí vstříc 

přicházejícímu Ženichovi Ježíši.  


