Ohlášky – neděle 12. 12. 2021
Dnes prožíváme 3. neděli adventní (Gaudete).













Pondělí 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a
mučednice
Úterý 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve
Neděle 19. 12. bude 4. neděle adventní
Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv.
Náboženství pro školní děti je pravidelně
v úterý od 14 h.
Rorátní mše sv. budou v úterý, ve středu a ve
čtvrtek od 8:00 ve farní kapli.
středa 15.12. od 17:00 koncert dětského
sboru Koťata z 1. ZŠ Lovosice v našem kostele
16.12. v 10:00 vystoupí v kostele sbor MS
Terezínská
v pátek 17.12.18h je poslední Modlitbu chval
v tomto kalendářním roce.
Neděle 19. 12. 8:00 bude pravidelná mše
v Sulejovicích
Výzdoba kostela na vánoční svátky bude ve
čtvrtek 23. 12. po ranní mši sv. v 8:30.
Letáčky Nedělní liturgie s mešními texty a
krátkými zamyšleními budou v neděli v kostele
na stolečku u týdeníku.
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***
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
3. neděle v měsíci v 8:00
***
Modlitební skupina
pátek v 15:30, kostel sv. Václava, Lovosice
***

Římskokatolická farnost sv. Václava
v Lovosicích
Zahradní 32/2
41002 Lovosice
IČO: 46772537
farnost.lovosice@seznam.cz
farnostlovosice.cz
R.D. ICLic. Mgr. Józef Szeliga
statutární zástupce farnosti
+420 777 020 426
jw.szeliga@gmail.com
P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB
kaplan
+ 420 603 845 460

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava
v Lovosicích

Rozjímání nad evangeliem ze 3. neděle
adventní (Gaudete)
Lk 3,10-18
„Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já;
jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků.
On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má
lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm
neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných
napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.

J

an Křtitel přísně napomínal nově pokřtěné, aby
neměli falešnou jistotu o vlastní spáse na
základě pouhého křestního obmytí či původu od
Abraháma (Lk 3,7-8). Je třeba konkrétních projevů
obrácení (v. 9), proto předchůdce Páně lidem ukládá,
aby uplatnili solidární lásku (v. 10) jako předstupeň
Ježíšova požadavku lásky (srov. Lk 6,29). Celníkům
ani vojákům neříká, aby opustili své povolání (Židé
jimi pohrdali, protože spolupracovali s okupantskou
římskou mocí!), ale radí jim, aby jednali spravedlivě a
respektovali práva i důstojnost druhých. Především
však nasměrovává pozornost lidí na přicházejícího
Mesiáše, a proto je jeho hlásání označeno jako
radostná zvěst (v. 18). Jan Křtitel nepodlehl
mesiánskému komplexu, ale podlehl evangeliu –
přicházejícímu Ježíši!
***

Setkání

M

nohý by mohl ukázat, kde ho Hospodin
zastavil, změnil směr jeho cesty i jeho životní
plány. Na cestě k Boží hoře Chorebu upoutal
Mojžíše hořící keř, přiblížil se k němu a Hospodin ho
oslovil (srov. Ex 3,4). Měl pro Mojžíše náročný úkol –
vyvést Boží lid ze zajetí. Proč si vybral právě jeho?
Věděl, že se k němu Mojžíš neotočí zády a stane se
vůdcem vyvoleného národa.
Místa, na kterých se odehrávají tak důležitá setkání,
jsou svým způsobem posvátná, Bible říká: Je to půda
svátá. Je dobré zout své opánky a radovat se z Boží
blízkosti. Kdyby v ten den zvolil Mojžíš úplně jinou
cestu, Bůh by si na něj počkal jinde, protože si ho

vyhlédl, potřeboval ho a věděl, že se na něj může
spolehnout. Náročný úkol vzbuzuje obavy, ale bývá
zároveň výzvou. Říká se, že změna je život. Být na
Boží zavolání k dispozici není samozřejmost, mnozí
se brání. Boží muž nikoliv, je přece Boží.
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží
blízkosti)
***

Youcat
Co je to Youcat?

J

edná se o kurz víry. Cílem je uvést čtenáře do
hloubky vnímání základních témat katolické
víry a morálního uvědomění. Zamyslet se nad
otázkami, co všechno víme o Bohu nebo k čemu
vlastně potřebujeme církev, proč se zapojovat do
společenství atp.
Kurz víry je určen lidem z věřícího i nevěřícího
prostředí, konvertitům nebo lidem, kteří se chtějí po
období deziluzí ke katolické víře vrátit. Je možné se
do něj pustit s přáteli nebo ve farním společenství.
Lepší názor si vždy vytvoříme při rozhovoru na dané
téma, třeba v menším společenství či ve studijní
skupině.

Úvodem

V

ýznamnou „profilující knihou" katolické církve
není jen Katechismus, ale také YOUCAT, který
tuto knihu překládá do srozumitelnějšího
formátu. YOUCAT je kurz víry – vše, co je dobré vědět
o křesťanství. Je určena všem, kdo touží po kráse a
moci evangelia. Pro naše potřeby upravil Jaroslav
Pavelka.
Člověk se musí ptát: Jak bychom my, katoličtí
křesťané, mohli opět získat tu vyzařující sílu, kterou
jsme kdysi měli? V čem spočívá naše „vhodná
příležitost"? Přijměme měřítko prvních křesťanů! Co
měli oni, a my ne? Měli tvář, měli v sobě měli oheň a
obrovskou odvahu.
Jak si získat tvář a odvahou být jiný? Někteří naši
současníci doporučují církvi, aby byla „normálnější",
aby mlčela o zázracích, skrývala to, co příliš vyčnívá,
obrušovala
hrany,
snižovala
požadavky
a

přizpůsobovala se světu. To je ale absurdní! Který
poradce by poradil firmě Mercedes, aby vyráběla
normálnější auta, ignorovala technický pokrok?
První křesťané měli odvahu být odlišní od ostatních
současníků. Leccos se o nich šuškalo, lidé jim
připisovali hodně zlých věcí, pronásledovali je – ale
nakonec se přece jen i pronásledovatelé obraceli na
„novou cestu".
Přesvědčivou sílu vyzařovala především jasná
identita prvních křesťanů. Oni totiž nepovažovali
svou víru za pouhou krásnou hypotézu, kterou lze
podle potřeby nahradit něčím případnějším.
Pokládali svou víru za pravdu. Jestliže to bylo nutné,
dali se kvůli ní raději předhodit lvům, než aby se
vzdali Krista. Pozorovatelé tohoto masakru v aréně
žasli nad odvahou a odhodláním (tedy vírou) prvních
křesťanů a následně se nad jejich chováním zamýšleli
a postupně začali konvertovat ke křesťanství.
(z knihy Youcat – Kurz víry)
***

Radost i bolest

P

oznejme, že v srdci můžeme mít současně
bolest i radost. Malá sestra Magdaléna,
následovnice bratra Karla, o tom hovoří takto:
„Vánoce jsou svátky radosti. Přesto někteří (z nás)
trpí. Avšak mezi bolestí a smutkem je velký rozdíl.
Smutek vás uzavírá do sebe, avšak trpět můžeme i o
Vánocích. Stačí pomyslet na všechny, kteří tento den
prožijí ve vězení, budou mučeni... Ale i tak ať máte
v srdci radost (...).“ V této promluvě ke svým dcerám
z roku 1976 pouze rozvedla myšlenku bratra Karla:
Čím více milujeme, tím větší je naše radost i bolest.
Porostou totiž spolu. To k obrazu tvého srdce, Pane
Ježíši, které překypovalo radostí i soucitem! A právě
v souvislosti s bolestí a radostí jsi při Poslední večeři
předpověděl, že jednou přijde den, kdy „se mě už
nebudete na nic ptát“ (srov. J 16,23).
(z knihy N. Lafona 15 dní s Karlem de Foucauldem)
***

„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte
se! Pán je blízko.“ (Flp 4,4.5)

