VÁCLAV RENČ
POPELKA NAZARETSKÁ
I
Před dávno pradávnými časy
v království nevídané krásy,
kde panoval král Hospodin,
vše světlem rašilo a kvetlo.
Na stromech zrálo sladké světlo.
Jen jeden strom tam vrhal stín.
Dva první lidé bohumilí
v tom království tak šťastně žili,
jako už nikdy nikdo víc.
Zrcadlem byli svému králi.
A každým krokem svým ho chválí
a denně hledí v jeho líc.

a laskavý hlas krále ztvrd.
„Já v strom ten zaklel temné síly –
vy jste je na svět vypustili:
bolest a bídu, žal a smrt.

VÁCLAV Č. 33 (2019)
15. 12. 2019

Mějte si tedy, co jste chtěli!
A trpte dušemi i těly
a neste z dětí na děti
ten mor, jejž požili jste v plodu!
Zhořkne vám život v nesvobodu
a smrt mu půjde vzápětí.“

Týdeník

římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2
410 02 Lovosice
web: farnostlovosice.cz
3. neděle adventní

Království rajské jim je dáno.
Jen jedno mají zakázáno:
ten plod, jejž nese stinný strom.
Proč jim ho jísti zapověděl?
To že král moudrý dobře věděl,
co zakleto je v stromě tom.

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE:

V kořenech pak bděl had. Pln hněvu
nabádá Adama i Evu:
„Jen pojďte pojíst, bláhoví!
Pojď, jasný bratře, pojď, sestřičko!
Cožpak je králi o jablíčko!
Ani se o něm nedoví.“

LOVOSICE
Kostel sv. Václava

Okolní kostely vždy 8:00

Ne – v 9.30
Út – 17.30
St, Čt – 8:00
Pá – v 16.30
Modlitební skupina
Út 16.30

1. ne v měsíci
2. ne v měsíci
3. ne v měsíci
4. ne v měsíci
5. ne v měsíci

Lukavec
Medvědice
Sulejovice
Velemín
-------

Mše DD Milešov
Pá – 9:30

Nechtěli, zdráhali se oba.
V satanu-hadu vzkypí zloba.
„Strachujete se o život?
Blázni! A král se strachy hněte,
že silou svou ho z trůnu smete,
kdo okusí ten vzácný plod!“



Farní kavárna je na faře každou neděli po mši sv.

Podlehli, sáhli – okusili…
Žel, v rajském království v tu chvíli
potemní, zhasne všechen jas.
I schovají se v hustém chvojí.
V tvář králi pohledět se bojí,
stačí jim k hrůze jeho hlas.

 Letošní Poslední Roráty budou v pondělí 23.12.2019 od 8:00
v kostele.

„Ach, přeneblahé děti hříchu!“
zaznělo náhle v hrozném tichu;

Aktuality:

V době adventní budou Roráty ve středu a ve čtvrtek od
8:00 v kapli na faře.
Modlitba chval bude opět v Pátek 20.12.2019 v 17:30h
Kostel sv. Václava v Lovosice Chvály předchází mše sv. v 16:30

 V pondělí 23.12.2019 po Rorátech bude společný čaj a
zdobení kostela před Vánočními svátky. Prosím, kdo můžete,
přijďte pomoct.

Adam a Eva (Peter Nižňanský)

Jakub Berka

O Panně Marii
V Bibli se o Panně Marii mluví jako o té, kterou velebí
všechna pokolení. Není to přelud a naše fantazírování. Je
to život, který byl přenesen do nebe. My Pannu Marii
nezbožšťujeme. Tajemství jejího života souvisí s Ježíšem
- Bohem i člověkem. Kdyby totiž Bůh ve svém Synu
nepřijal lidské tělo, zůstal by pro nás Bohem vzdáleným
a nedosažitelným, byl by jakousi chladnou duchovou
bytostí. Ale že se vtělil, uskutečnilo se, co tenkrát řekli
proroci, že Bůh je s námi, že je Emanuel. A protože Ježíš,
Syn Boží, je také člověk, je nám nesmírně blízký. Má
božské a přitom lidské srdce. Tím, že si ponechal lidské
tělo, že je oslavil, je s námi stále spojen. On je v nás a my
v Něm. Z toho všeho vychází i náš vztah k Panně Marii.
Ona je Matkou Krista, je Bohorodičkou. Nosila Ježíše ve
svém těle. Bůh tedy nemohl připustit, aby její tělo
podlehlo porušení. V okamžiku, kdy naplnila svůj
pozemský život, byla proměněna. S produchovnělým
tělem vstoupila do slávy a my to nazýváme Nanebevzetí
Panny Marie. Je Ježíši podobná. Není bohyní, ale je první
z celého stvoření. Kvůli svému Synu má mimořádné
postavení v nebi.
A tak jako je Matkou Páně - Matkou Jeho těla, je i Matkou
nás všech. Bůh to tak chtěl a my jsme si to nevymysleli,
ani Církev si to nevymyslela a nepovýšila na její místo,
kde je.
Důvěřujme jí, utíkejme se k ní. Je naší prostřednicí k
Bohu. Je žebříkem, po kterém sestoupil Ježíš Kristus, Syn
Boží dolů k nám a po kterém my vystupujeme k Němu.
A žebřík, jak známo, má dvě ramena. To je Mariina
náruč. Ty příčky jsou slova pravdy a skutky lásky v nás.
Po nich se přibližujeme do nebeské Ježíšovy slávy.
Nezapomeňme na to. Pán Bůh nám dal na cestě k nebi
Ježíše a Marii. Ta dvě jména si vepišme do srdce.
Zachyťme na ně své životy, v nich je záchrana světa.
Mariánská úcta v praxi života
Když svatý Bernard každé ráno i večer chodíval do
chóru, aby se společně s bratry pomodlil breviář, šel
kolem krásné sochy Panny Marie. Pokaždé se podíval a
tiše zvolal: „Salve Regina." Jednoho dne byl Bernard
ustaraný, šel kolem sochy a zapomněl ji pozdravit. Jak
tak šel, jemným hlasem se za ním ozvalo „Salve
Bernard". To Panna Maria pozdravila jeho a on si

uvědomil, že Mariina věrnost je větší než ta jeho.
Známý mořeplavec Kryštof Kolumbus byl člověkem
víry a ctitelem Panny Marie. Když vyplouval, nazval svoji
admirálskou loď Santa Maria a na první stránce lodního
deníku napsal: „Tuto plavbu zasvěcuji nejlaskavější
Panně Marii, ať vyslyší mé prosby a dovolí mi nalézt, co
hledám…“ Po nějakém čase plavby se pohoda úvodních
dnů vytrácela. Míjely týdny a měsíce, moře se zdálo
nekonečné, pevnina v nedohlednu, zásoby pitné vody a
potravin se tenčily. Posádka ztrácela nervy, vojáci a
námořníci hrozili admirálovi smrtí, pokud se nevrátí z té
šílené výpravy. Vzpoura posádky sílila a on neměl na
vybranou. Požádal všechny, aby počkali ještě jeden den.
Jestliže se neobjeví na obzoru pevnina, mohou si udělat,
co se jim zlíbí. Kolumbus plul pořád na západ s
modlitbou Salve Regina na rtech. Neuplynulo dvacet
čtyři hodin, když 11. 10. 1492 jeden z námořníků zvolal:
„Země, země!" Všichni si oddechli a v lodní kapli
zazpívali slavné Magnificat. Jistě tato zkušenost
ovlivnila pozdější život tohoto mistra moří.
Ze života sv. Terezie z Lisiex se zase píše, že když jí bylo
deset let, velmi těžce onemocněla. Rodina i přátelé o ni
měli velký strach, a tak se vroucně modlili k Panně Marii
o pomoc. Terezka sama velmi trpěla. Vedle lůžka na
nočním stolku měla sochu Panny Marie Imaculáty, na
kterou se často dívala. Když nic nepomáhalo a ubohá
Terezka, jak sama popisuje ve svých Dějinách duše,
nenalézala žádnou pomoc na zemi, obrátila se k nebeské
Matce, prosila ji z celého srdce, aby se nad ní ustrnula.
Píše: „Najednou se mi svatá Panna zjevila krásná, tak
krásná, že jsem nikdy nic tak krásného neviděla. Její tvář
dýchala dobrotou, nevýslovnou něhou. Ale co mi
proniklo až do hlubin duše, byl úchvatný úsměv svaté
Panny. Tehdy mé strasti zmizely, z víček mi vytryskly
dvě velké slzy a stékaly mi tiše po lících. Byly to slzy
nezkalené radosti. Ale nikomu jsem to neřekla, protože
mé štěstí by se vytratilo." Od té chvíle byla Terezie
zachráněna.
Bylo to v 19. století na ostrově Molokai. Po 15 letech
náročné práce tam mezi malomocnými umíral otec
vyhoštěných, kněz Damián de Veuster, jako oběť lásky,
znetvořený strašnou leprou. Tehdy ho přepadla duševní
osamělost. Na vrcholu Kalvárie svého života musel snést
cosi podobného jako jeho Mistr Ježíš. V těch těžkých
hodinách mu Bůh poslal přítele z mladých let a ten, když
viděl, v jak zuboženém je stavu, sáhl do modlitební
knížky a čirou náhodou našel obrázek Matky Boží ze

Scherpenhouwelu. S rozpaky jej podal otci Damiánovi,
který se zadíval na obrázek Panny Marie. Byla oděná v
královský plášť, v levé ruce držela své Božské dítě, v
pravé žezlo milosti a tvář jí zářila dobrotou. Damián se
nemohl vynadívat a z posledních sil šeptal: „Přišel ke
mně rodný kraj, Matka dobré útěchy. To je domov!" Oči
se mu zalily slzami. Všechen strach, všechen smutek při
pohledu na obrázek zmizel. Štěstí a útěcha naplnily jeho
srdce a on zvolal: „Ty jsi přišla. Díky, že jsi mi darovala
pokoj, který tolik potřebuji v hodině smrti."
(z publikace Jakuba Berky O Panně Marii, Milevsko 2013)

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
24. 12. 2019 Štědrý den (úterý)
9:00 – 16:00 Lovosice, kostel sv. Václava – Betl. světlo
14.00 Lukavec - kaple sv. Prokopa, bohoslužba slova
15.00 Prackovice - kostel sv. Matouše, mše sv. - Mons.
ICLic. Mgr. Martin DAVÍDEK
21.00 Velemín - kostel sv. Martina, mše sv.
24.00 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.
25. 12. 2019 Slavnost Narození Páně (středa)
9:00 - 16:00 Lovosice, kostel sv. Václava - Betlémské
světlo
9:30 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.
14:00-15:30 Lovosice, kostel sv. Václava - Vánoční
koledování u Betléma
26. 12. 2019 Svátek svatého Štěpána (čtvrtek)
9.30 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.
29. 12. 2019 Svátek Svaté rodiny (neděle)
9.30 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.
31. 12. 2019 Silvestr (úterý)
15.30 Lovosice - kostel sv. Václava, děkovná mše sv. za
rok 2019
1.1 2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
(středa)
9.30 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.

