
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Po roce 1000 př. Kr. král David získal území celého Izraele.  

V šesté kapitole Druhé knihy Samuelovy se vypráví o přenesení 

archy úmluvy – znamení Boží přítomnosti – do Jeruzaléma. Další 

kapitola mluví o chrámu – domu Božím. Ale zde zazní slovní 

hříčka mezi domem jako budovou a domem jako symbolem 

rodiny, který buduje sám Pán. 

   Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál 

pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: 

„Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa 

přebývá uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: 

„Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je 

s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo  

k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví 

Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem 

tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským 

lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem 

před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké 

mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, 

zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé 

oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy 

jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu 

pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví 

dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, 

vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob,  

a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude 

synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj 

trůn bude pevný navždy.“   (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16) 

Z dnešního evangelia  

   Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které 

se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem 

Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl  

k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to 

slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 

Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude 

nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka 

Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho 

království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to 

stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch 

svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také 

dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta 

počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla 

považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ 

Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého 

slova.“ A anděl od ní odešel. (Lk 1,26-38) 

 

Zamyšlení 
 

   „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova…“ 

Evangelijní text užívaný též jako modlitba Anděl Páně je velkou 

výzvou. Nejen k obdivu, ale také k zastavení se nad přijímáním 

Božích záměrů. Bůh někdy jedná opravdu nejasně, když není 

patrné, kam svými kroky míří. Zvláště, když se komplikují naše 

představy o budoucnosti nejen naší, ale i našich blízkých. Lze se 

na Boha hněvat, lze odmítat i vzbouřit se. Ale přijmout nejasný 

Boží záměr? Řecké slovo „dulos“ označuje služebnici i otrokyni. 

Maria sebe sama chápe jako člověka zcela odevzdávajícího se 

Bohu. A on její život propojí s nejzásadnějším plánem záchrany. 

Ona služebnice, otrokyně, se stane nejvyšší mezi svatými – 

Matkou Božího syna. (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

Bože, dej, ať je pro nás adventní čas dobou požehnání, 

v níž se vrátíme do vlastního nitra 

a začneme prožívat přítomný okamžik. 

Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře dokořán srdce, 

aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm. 

Ať se nás dotkne touha po spáse, 

jež k nám přišla ve tvém synu a stále k nám touží přicházet. 

Proměň všechny naše závislosti, 

které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu. 

Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna 

je on sám již přítomen mezi námi. 

 
 
 
 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Dějiny jako celek je boj mezi dvojí láskou, mezi láskou  

k Bohu až k sebeodevzdání a láskou k sobě až k popření 

Boha. 

 Oproti tomu, co člověk může, stojí míra toho, co má  

a smí. 

 Náboženství je základní zkušenost v člověku. 

 

 

  
           Týdeník 

římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

             farnostlovosice.cz 
 

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

 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

Ne 24.12. 2017 v 9.00     

                                                  Sulejovice v 10.30 se nekoná 

Půlnoční 24.00 za farníky a obyvatele Lovosic 

Po 25.12. 2017 v 10.30 za † syna Antonína 

Ne 31.12. 2017 v 9.00  

                                                 Sulejovice v 10.30 se nekoná 

Lovosice 15.30 – nedělní s děkovnou adorací 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE 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  v kostele 
Ne – v 9.00  

SULEJOVICE Ne – v 10.30     
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00     

Více uvnitř letáčku 

VÁCLAV Č. 41. (2017)    

      24.12. 2017 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

26. prosince –  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
 

 

   Pocházel pravděpodobně z helénských Židů. Stal se mužem 

pevné víry a apoštolé na něm pozorovali působení Ducha 

svatého. Proto když se rozhodli vybrat sedm mužů, kteří by jim 

pomáhali v péči o chudé a opuštěné vdovy, kázat, křtít  

a rozdávat eucharistii, byl jako první vybrán Štěpán. Jejich 

jáhenské ustanovení provázela modlitba apoštolů a vkládání 

rukou. 

   Evangelista Lukáš nám ve Skutcích apoštolů o něm napsal toto 

svědectví: »Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi l idem veliké divy 

a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy 

propuštěnců s l idmi z Kyrény, Alexandrie, Kil ikie a Asie a začali se 

přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí  

a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby 

vypovídali: "Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi 

a proti Bohu" Tím rozbouřil i l id, starší a učitele Zákona. Ti ho pak 

přepadli a násilím ho přivedli do velerady. Přivedli také křivé 

svědky a ti vypovídali: "Tenhle člověk neustále vede řeči proti 

chrámu a proti Zákonu. Tak jsme ho slyšeli, že říkal: 'Ježíš 

Nazaretský rozboří tento chrám a změní ustanovení, která máme 

od Mojžíše.'" Všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něho 

podívali a viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla.« (Sk 6,8-15) 

   Jeho horlivost v plnění Boží vůle ho vedla k vydávání svědectví 

o Kristu-Spasiteli, a to až k vrcholnému svědectví krve. Jako 

prvomučedník je uctíván hned po svátku Kristova narození. Je 

tím podtrhována sounáležitost s Kristovou láskou a odhalován její 

význam. 

   Štěpán, vyvolený za jáhna, byl kvůli lásce ke Kristu 

ukamenován za hradbami Jeruzaléma asi kolem roku 35. 

Odměnou mu byla Boží náruč. 

 

27. prosince – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28. prosince – svátek sv. Mlađátek,  mučedníků 

29. prosince – připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa  

a mučedníka 

31. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa;  

sv. Silvestra, papeže 
 

 

Narození Páně 
Sollémnitas Natívitas Dómini nostri Iesu Christi 

 

   Liturgické slavení Kristova narození začalo asi ve 3. století  

a tato oslava v Římě je údajně poprvé doložena r. 336.  

O historičnosti narození není pochyb, vedle evangelistů o ní píší 

starověcí dějepisci židovští i pohanští (Josef Flávius, Tacitus aj.). 

Dějepisná fakta však nejsou tím podstatným. Křesťanská oslava 

narození má být především připomínáním Boží lásky a cesty pro 

naši spásu, a proto projevem naší velké vděčnosti a otevření se 

Bohu. 

   Betlémská událost je ztvárněná stavbou „jesliček“. Je to 

tradice, která má sloužit k rozjímání a pochází od sv. Františka  

z roku 1223. 

Andělský chvalozpěv nad Betlémem nám připomíná dvě 

podmínky pro skutečný mír na zemi: vzdávat slávu Bohu a mít 

dobrou vůli. 

Papež František:  
Bůh se jednou provždy postavil na stranu 
člověka 

   Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním, či idylickým lidem. On  

v Ježíši Kristu přišel do tohoto našeho reálného světa, 

poznamenaného dobrotou i špatností, rozdělením, zlobou, 

chudobou, utiskováním a válkami. Bůh se rozhodl obývat naše 

(osobní) dějiny takové, jaké jsou, s veškerou tíží jejich omezení  

a dramat. Prokázal tak svoji milosrdnou a láskyplnou náklonnost 

k l idským tvorům. Jedno z biblických jmen pro Ježíše zní 

„Emmanuel“, což znamená „Bůh-s-námi“! 

   Ježíš je „Bůh s námi“ od počátku a navždy. Je s námi  

i v utrpeních a bolestech našich dějin. Ježíšovo narození je 

zjevením toho, že se Bůh jednou provždy postavil na stranu 

člověka, aby nás zachránil, pozvednul z prachu naší ubohosti, 

našich těžkostí, našich hříchů. Odtud plyne velký „dárek“ 

Betlémského Dítěte: přináší nám duchovní sílu, která nám 

pomáhá nepropadat únavě, beznaději a smutku, protože je 

energií, jež rozehřívá a proměňuje srdce. 

 

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 

 

 

 

Sbírka z 17.12. vynesla 2.070,- Kč.  Pán Bůh zaplať! 

 

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

266. Jak se slaví svátost manželství?  

   Svátost manželství by se měla slavit veřejně v rámci 

liturgického slavení. Před vlastním manželským slibem se – KNĚZ – 

nebo - JÁHEN – ptá snoubenců na svobodu jejich rozhodnutí, na 

jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout děti. Pak si 

snoubenci navzájem udělují svátost manželství tím, že si před 

církví slíbí:“… že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy 

neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti“. 

Kněz nebo jáhen požehná snubní prsteny, které si novomanželé 

vymění. Celebrant potvrdí sňatek a udělí – POŽEHNÁNÍ.  

   Církev se ve svatebním obřadu ústy celebranta ptá ženicha  

a nevěsty: „N. A N. Rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se 

vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné 

a upřímné?“ Ženich / nevěsta: „Ano“. Celebrant: „Chcete si slíbit 

lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: 

Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?“. Ženich / nevěsta: 

„Ano“. Celebrant: „Chcete založit rodinu. Ptám se vás před 

církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je 

vychovávat podle Božího zákona?“ Nevěsta a ženich: „Ano“.  

 


