
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Tato kniha vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako soubor rad mladému 

muži připravujícímu se na život, náš text je zaměřen na stárnoucí 

rodiče. Nejde tedy primárně o poučení nezletilých dětí. 

   Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky  

u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, 

jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na 

vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, 

bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. 

Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je 

živ. Slábne-l i mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty 

jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá 

se ti jako náhrada za tvé hříchy.   (Sir 3,3-7.14-17a) 

Z dnešního evangelia  

   Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli 

Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno  

v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je 

zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to 

nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. 

Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to 

člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl 

v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že 

neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha 

přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním 

vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí  

a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého 

služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly 

tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo  

k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec 

 i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim 

požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu 

a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude 

odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo 

smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera 

Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: 

mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako 

vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu  

a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam 

právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo 

očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle 

Zákona Páně, vrátil i se do Galileje do svého města Nazareta. 

Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.   
                                                                                  (Lk 2,22-40) 

 

Zamyšlení 
 

   „Starozákonní kontext evangelia je nám dnes již vzdálený. 

Avšak události spojené s příchodem Panny Marie do chrámu 

svědčí o tom, že Bůh neponechal Marii a Josefa jen jejich 

vlastnímu úsilí o výchovu maličkého dítěte. Bůh jde s nimi, 

provází je a postupně je také bude uvádět do tajemství spásy. 

Možná i my můžeme mnoho skutečností ze života víry naší  

a našich blízkých objevit až v průběhu let. Tento den je výzvou  

k odvaze nabídnout Bohu život svůj i naší rodiny. Oběť je zároveň 

prosbou o požehnání, ochranu, provázení a naplnění láskou.   
                                                                          (Pramen: v ira.cz) 

Modlitba 
 

Nepřeji ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že 

se mu stejně nevyhneš. 

Nepřeji ti, aby ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadržíš 

a pláčem se ti uleví. 

Nepřeji ti, abys nezakusil žádnou bolest,  

protože ji stejně dávno znáš. 

Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce a bolest že 

zároveň zraňuje i posiluje. 

Něco bych ti ale přece jen rád popřál: Abys byl za všechno 

vděčný, i když se ti to třeba nelíbí. 

Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil, i když 

jich možná není příl iš mnoho. 

Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde. 

Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval, protože kolikrát ho 

odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho. 

Abys svůj kříž mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné 

vystoupit, i když se zdá být nedosažitelný. 

Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,  

ale aby ti po celý rok pomáhaly. 

Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový, a když udělá 

chybu, abys mu odpustil, a ne ho opustil. 

Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž tě pojí láska. 

Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Křesťanství poskytuje orientaci a základní světlo, díky 

němuž mohu jednat, poznávat a nacházet odpovědi. 

 Antiautoritativní výchova není člověku přiměřená, protože 

jeho podstatě patří autorita. 
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 Svátek Svaté rodiny 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   Svátek Svaté rodiny je v souvislosti Vánoc velmi logickým 

podtrhnutím významu rodiny jako takové. Rozvoj dítěte byl 

i v případě Božího syna v mnoha ohledech vázán na vztah 

milujících rodičů. Ať již z pozice rodičů, dětí nebo prarodičů je 

tento den velkou výzvou k modlitbě za rodinu, do které my sami 

patříme. Na mnoha místech se dnes v kostele nabízí možnost 

obnovy manželského slibu. 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

Ne 31.12. 2017 v 9.00  

                                                 Sulejovice v 10.30 se nekoná 

Lovosice 15.30 – nedělní s děkovnou adorací 

Po 1.1. 2018 v 10.30 za mír pro celý svět 

Pá 5.1. 2018 za † doktorku Veselkovou a manžela  

a † členy rodiny 

So 6.1. 2018 Zjevení Páně - Lovosice v 9.00;  

Velemín v 10.00;   Liběšice v 16.30 

Ne 7.1. 2018 v 9.00     

                                                  Sulejovice v 10.30 

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. 42. (2017)    

      31.12.2017 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 
 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

1. ledna –  slavnost Matky Boží, Panny Marie 
 

 

   Z historického pohledu se 1. leden stal začátkem občanského 

roku se zavedením kalendářní reformy Galia Julia Caesara r. 45 

před n.l. V 6. stol. Římská církev přenesla na tento den památku 

Bohorodičky, kterou původně Byzantská církev stanovila na 26. 

12. Mezi narůstajícími mariánskými svátky byl r. 1931 zaveden na 

11. 10. svátek Mateřství P. Marie, který byl zrušen až po II. vatik. 

koncilu a jehož obsah byl převeden na 1.leden. Do té doby 

začínal rok svátkem Obřezání Páně, protože na osmý den od 

narození spadá připomínka obřadu obřízky, při kterém bylo dítěti 

dáno jméno. 

   1. leden je zároveň i Světovým dnem míru. Ale i toto jakoby 

bylo výzvou k vyprošování míru za prostřednictví Bohorodičky. 
 

2. ledna – pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, 

biskupů a učitelů církve 
3. ledna – nez. pam. Nejsvětějšího Jména Ježíš 

6. ledna – slavnost Zjevení Páně (Tři Králové) 

7. ledna – Svátek Křtu Páně 
 

 

Vánoční bohoslužby 2017-2018 

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 

Liběšice 16.30 

V úterý 2. ledna 2018 od 13 hod. bude v kostele Všech 

Svatých v Litoměřicích pohřeb paní  Marie Maňáskové 

6. ledna 2018 

slavnost Zjevení Páně  
Lovosice 9.00 

Velemín 10.00 

Liběšice 16.30  

Při mši svaté bude žehnání vody, křídy, kadidla,  

případně zlatých předmětů.  

 

V sobotu 6. ledna od 14 hod. zveme do DDKT na druhou 

část cyklu „Je modlení umění?“  Přednášet bude  

P. Vojtěch Suchý, bývalý provinciál jezuitů. 

 

 

MATKA MILOSRDENSTVÍ 
   Církev slavností na začátku roku svěřuje pod ochranu 

Bohorodičky celý nastávající rok - další úsek našeho života. 

Panna Maria je Matka Boží ne v tom smyslu, že by zrodila Kristovo 

božství, ale tím, že dala Kristu pravou lidskou přirozenost, kterou 

on ve chvíli vtělení přijal. 

   Se vznešeným  mateřstvím tělesným se úzce pojí duchovní 

mateřství Mariino. Duchovní Matkou církve je proto, že je Matkou 

Boha Vykupitele, s kterým úzce spolupracovala v díle vykoupení, 

aby se nám dostalo zrození pro nadpřirozený život. 

Největší a pro nás nejdůležitější Boží vlastností je Boží 

milosrdenství, které se ve svrchované míře projevuje v podobě 

odpuštění, jež se všemu lidstvu nabízí pro výkupnou oběť Božího 

Syna, Syna Panny Marie. 

   Dnes, na Nový rok, je to osmý den od slavnosti jeho narození.  

V osmý den se vykonávala obřízka a byl obřezán i Ježíš. On 

i Panna Maria, ač oba bez poskvrny, brali na sebe od začátku 

pozemského života plnou sounáležitost s námi hříšníky. 

   Panna Maria se od počátečního poznávání Boha podřizovala 

jeho svaté vůli, ztotožňovala se s ní. Byla plná pokory před 

Bohem právě proto, že pokora je postojem pravdy a i sám Boží 

Syn je plný pokory vyvěrající z lásky k nám. V Mariině srdci našel 

takovou odezvu, že se za účasti Ducha svatého mohl v ní vtělit  

a spolu s ní mohlo začít dílo vykoupení - dílo Božího milosrdenství. 

Panno Maria, sledujeme-l i tvůj život na základě evangelních 

zpráv, vidíme tvůj postoj důvěry a spoléhání se na Boha ve 

všech okamžicích, které by se nám zdály nepřijatelné anebo 

bychom alespoň považovali za přirozené mít obavy a ptát se 

proč. Ty, Panno Maria, vše přijímáš a jdeš dál nejen z lásky  

k Bohu, ale přímo v Boží lásce, jejímž cílem je věčné společenství 

s námi všemi. Jediné místo kde jsi použila slovo proč ("proč jsi 

nám to udělal"), je tam, kde jsi chtěla porozumět svému 

12tiletému Dítěti, za které jsi cítila velkou odpovědnost, když jsi je 

po třídenním úzkostném hledání nalezla v chrámu. A jediná Tvá 

reakce ve chvíli, kdy Ti Ježíš odpověděl protiotázkou, je ta, že jsi 

vše "to uchovávala ve svém srdci", jako pokorná učednice 

Páně. S čím bych měl začít, abych i já šel životem v lásce Boží? 

Panno Maria, jsi nejen obraz Boží lásky, ale ty jsi už její 

uskutečňování skrze svaté mateřství, v němž jsi pod křížem  

v odevzdání Janovi ustanovena i za moji matku. Stáváš se 

matkou nás všech, protože jsi se plně nasadila za naše 

vykoupení, přinesla pro ně nejvyšší oběť a tvé lidské srdce pro 

nás stále tluče. Jaký je to nesmírný dar, že s pomocí tebe, Matky, 

jejíž Božské mateřství dnes oslavujeme, může každý z nás dojít 

usmíření s tvým Prvorozeným a podílu v jeho království. 

   Jsi Matkou milosrdenství, kterému se ještě stále potřebujeme 

učit. Bible nám na nejednom místě připomíná důležitost našeho 

milosrdenství. V knize Ozeáš Hospodin odmítá náš návrat bez 

pokání a ústy Ozeáše říká: "Chci milosrdenství, ne oběť, poznání 

Boha je nad zápaly." (Oz 6,6) - Z celé věty vyplývá, že za slovem 

"oběť " je myšlena zápalná oběť bez lásky, zatímco skutky 

milosrdenství, bývají oběť přinášená z lásky (např. u sv. Martina, 

jeho rozdělení se o plášť s žebrákem, stejně i u Kateřiny Sienské, 

jež ze společenských konvencí se nesměla zbavit pláště, ale 

řekla si, raději budu shledána bez pláště než bez lásky. Ale 

milosrdenství má i mnoho jiných podob, na prvním místě 

odpuštění, též modlitby za duše v očistci i oběti za obrácení 

hříšníků). Tajemství milosrdenství je v tom, že činí člověka 

šťastným. A Bůh nás chce mít šťastné! 

   Chvalozpěv tvého Magnificat, Panno Maria, měli bychom si 

osvojit jako denní modlitbu i my, neboť v něm opěvuješ Boží 

milosrdenství. V tomto chvalozpěvu můžeme pokračovat také 

tím, že budeme vidět a děkovat za projevy Božího milosrdenství 

ve svém životě a kolem sebe. A také žít dle tvého příkladu, jak se 

o to snažil i i mnozí svatí. 

   Církev nám připomíná blízkost Mariiny mateřské lásky kdykoliv 

se k ní obrátíme o pomoc a učí nás, že: "Mariino mateřství trvá 

nepřetržitě v plánu milosti ... až do věčného zakončení spásy. ..." 

(LG 62). 

 

 

   Farní charita Lovosice se zapojuje jako každý rok do Tříkrálové 

sbírky pořádané Charitou ČR. V Lovosicích a ORP můžete potkat 

koledníky ve dnech od 2. ledna do 12. ledna 2018. Do kostela sv. 

Václava zavítají v neděli 7. ledna, kdy od nich po mši svaté 

uslyšíte známou koledu: My tři králové jdeme k vám.  

   Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Lovosicích a spádových obcích 

bude použit na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu 

pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.  

Petr Urban, koordinátor TKS 2018 

 

,,Otevřete svá srdce potřebným  

a domov koledníkům.  

Stanete se tak poslem dobra  

a pomůžete těm, kteří to potřebují.” 

 
 

 

 

Dnes poslední „Václav“ roku 2017. Děkuji vám za pozornost, 

kterou jste mu věnovali, děkuji také za  podporu a pomoc.  

Přeji požehnanou neděli i celý nový rok 2018 

                                                                             o. Roman Depa 

 

Sbírka z 24.12. vynesla 1.848,- Kč.   

z 25.12. 6.868,- Kč 

z 26.12. 1.250,- Kč 

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

267. Jak postupovat, když se katolík chce oženit s nekatolickým 

křesťanem?  

V takovém případě je zapotřebí získat pro uzavření sňatku 

církevní souhlas.Takzvané konfesně smíšené manželství totiž 

vyžaduje na obou stranách mimořádnou věrnost Kristu, aby 

nepřekonané drama rozdělení křesťanů nepokračovalo dále  

v malém a nevedlo snad až k náboženské lhostejnosti.  


