
Zamyšlení k prvnímu čtení 

   Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se 

domníváme, že jde o jiného autora než v předešlých kapitolách. 

Tento text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době největšího útlaku  

v babylonském zajetí. A právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, 

který Izrael zachrání. 

   Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, 

můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého 

ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, 

nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající 

knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, 

nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na 

jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal 

jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem 

smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys 

vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“ 
                                                                                        (Iz 42,1-4.6-7) 

 
Z dnešního evangelia  

   Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem 

hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já 

jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“  

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana  

v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe 

rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se 

ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“   
                                                                                         (Mk 1,6b-11) 

 

 

Zamyšlení 
 

   Křest Páně není totožný se křtem, jak ho později chápe 

křesťanství. K Janu Křtiteli přicházejí pokorní l idé, vědomi si svého 

hříchu a symbolicky se nechávají omýt vodou. Křest pro křesťany 

je především obmytím od dědičné viny a je to reálné odstranění 

této překážky. Ježíš ze sebe nesmývá žádnou vinu. On přišel, aby 

vzal náš hřích na sebe. A když toto své rozhodnutí ukázal (Jan 

Křtitel přesně vystihuje, že Ježíš není pokřtěn ve stejném významu 

jako ostatní l idé), zjevuje se celá Nejsvětější Trojice, protože na 

záchraně člověka se podílí všechny tři osoby Trojice. Znamená 

to, že naplno začal Boží projekt záchrany. 
                                                                                  (Pramen: v ira.cz) 

 

Modlitba 
 

Nedávej mi, B0že, to, co si přeji, ale to, co potřebuji! 

To znáš jen ty sám. 

Dej mi ducha zdravého sebezáporu, 

ať mám v denním shonu a zmatku aspoň občas večer výlučně 

pro sebe. 

C+M+B+ 2018 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Člověk je tvor a on a jeho nitro podléhá řádu stvoření. 

 Na počátku bylo slovo, ale člověk ho pak zamluvil. 

 Základním tématem křesťanství je změna – kdo se nechce 

měnit, měl by změnit náboženství. 
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 Svátek Křtu Páně 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Vánoční dobu zakončujeme svátkem Křtu Páně. 

Původně se tato evangelijní událost spojovala se 

slavností Zjevení Páně. Jde o moment, kterým začíná 

Ježíšovo veřejné vystoupení.  

Modlitební skupina - Út v 15.30 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 

Ne 7.1. 2018 v 9.00  za † Marii Zelenkovou 

                                                                     Sulejovice v 10.30 
 

Ne 14.1. 2018 v 9.00 za Boží požehnání pro Lukáše  

a Marušku 

                                          Sulejovice v 10.30 na dobrý úmysl 

 

 

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     

VÁCLAV Č. 1. (2018)    

        7.1. 2018 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

 
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 

 

Ctihodná Marie Elekta, řeholnice 
 

 

   Jméno Marie Elekta přijala Italka Kateřina Tramazzoli, když 

vstoupila do kláštera bosých karmelitánek v Terni. Roku 1629 

byla poslána do Vídně kde se později stala představenou. 

Dalším jejím působištěm byl Štyrský Hradec. V roce 1656 byla 

ustanovena představenou kláštera karmelitánek v Praze na 

Malé Straně. Do Prahy si přivezla vodnatelnost a další choroby; 

přesto žila i nadále tuhým asketickým životem. Podřízené vedla 

laskavostí a dobrotou. Byla naplněna stálým klidem  

a vyrovnaností. K eucharistickému Kristu a k Panně Marii chovala 

něžnou úctu. S obdivuhodnou silou a trpělivostí snášela všechny 

bolesti a velebila Boha, že může nést kříž. Zemřela v noci, jak 

předpověděla, a při její smrti (1663) se dály přirozeným 

způsobem nevysvětlitelné věci. 

   Protože nebyla dosud blahořečena není v martyrologiu, nemá 

být ani v kalendáři, přesto ji některé české kalendáře uvádějí pro 

její působení v naší zemi.  
 

13. ledna – nez. pam. sv. Hilaria z Poitiers, biskupa a učitele 

církve 

14. ledna – 2. neděle v mezidobí 
 

 

Proč Tři Králové nejdříve dorazili do Jeruzaléma, 

když je hvězda vedla do Betléma? 

   Od mala chodím ráda na výlety do přírody. Když jsem 

nedávno přemýšlela o Betlémských událostech, vzpomněla jsem 

si na jednu příhodu z dětství. Tehdy jsme se s tatínkem vraceli 

z pěší túry, a jak se smrákalo, nevšimli jsme si, že značka odbočila 

z lesní cesty kamsi do houští a my po pěkné, rovné avšak jinam 

vedoucí cestě ušli mnoho kilometrů, než zjistil i svůj omyl. Pamatuji 

si, jak jsem si tehdy, když už jsme byli šťastně v cíli, řekla, že se 

takovými hezkými cestami nesmím nechat příště zmást. 

   Připomíná mi to ony mudrce, kteří sledovali jasnou hvězdu 

mnoho set kilometrů, a když už byli skoro v cíli, vše nasvědčovalo 

tomu, že mají dorazit do Jeruzaléma, sídla krále – kde jinde by se 

také měl jeho nástupce narodit. Přestali naslouchat svému 

vnitřnímu hlasu a nechali se zmást tím, co se zdálo být tak 

zřejmé. Když pak byli upozorněni na chybu, hvězda je neomylně 

zavedla až k Betlémské jeskyni. 

   Možná se nám v životě taky stává, že se necháme zmást tím, 

co je na první pohled jednoznačné a jdeme po těch 

prošlapanějších cestách. Avšak náš cíl čeká o pár kilometrů 

vedle. Na místě, které by nás ani ve snu nenapadlo. 

*** 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, 

objevili se v Jeruzalémě mudrci od východu a ptali se:  „Kde je 

ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho 

hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ /…/ Pak se tedy dali na 

cestu dále a hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až 

se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, 

zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, 

jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu 

přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. (Srov. Mt 2,1-2.9-11) 

Pozvání  
 

   23. dubna r. 2017 proběhlo na sále Staré radnice v Lovosicích 

setkání farníků. Mým přáním je, aby se uskutečnilo další. Proto 

vás, milí a vážení farníci, prosím abyste si rezervovali dopolední  

a polední hodiny 28. ledna 2018. Setkání začneme samozřejmě 

v kostele mši svatou od 9.00h. a pokračovat budeme 

v prostorách Městského úřadu. Těším se na každého z Vás.  

Chci Vás lépe poznat a více se Vám věnovat. 

                                                                                 Váš o. Roman 

 

   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.” 

 
 

 

 

 

Sbírka z 24.12. vynesla 1.848,- Kč.   

 

 

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

268. Může katolický křesťan uzavřít sňatek s partnerem 

vyznávajícím jiné náboženství?  

Pro katolického věřícího může být z hlediska vlastní víry  

i z hlediska výchovy budoucího potomstva velice obtížné uzavřít 

manželství a žít je s partnerem vyznávajícím jiné – NÁBOŽENSTVÍ . 

Ve své zodpovědnosti za věřící proto katolická církev ustanovila 

manželskou překážku rozdílnosti – NÁBOŽENSTVÍ. Proto může být 

takové manželství platně uzavřeno pouze s tím, že jeho uzavření 

předchází osvobození (-DISPENS) od této překážky. Takové 

manželství není svátostné.  


