
 
Každodenní evangelizace pro každodenní katolíky (část druhá) 

převzato z dokumentu Kazatelského střediska České dominikánské provincie 
http://misie.op.cz/kategorie/clanky/ke-stazeni 

 

Každodenní evangelizace v rodině 

Modlete se před a po jídle. 

Hrdě zobrazujte symboly své víry. 

Udržujte náboženský kalendář s výročími křtu,  
prvních svatých přijímání, svatby, atd. 

Vytvořte rodinné rituály založené 
na církevním roku. 

Oslavujte svátky svých patronů. 

Čtěte společně z Bible. 
 

Každodenní evangelizace  
prostřednictvím svátečních dnů 

Slavte svátky během liturgického roku církve. 

V adventu pořiďte adventní věnec. 

Použijte křesťanské motivy na vánočních přáních. 

Přijměte novoroční předsevzetí evangelizovat. 

Přidejte se ke koledě Tří králů. 

Na Hromnice dejte svíčku do okna. 

Na Popeleční středu přijměte popel 
a noste ho hrdě. 

O Velikonocích dejte větší důraz na liturgii 
než na lidové zvyky. 

Zorganizujte májové pobožnosti 
u místních kapliček. 

Připojte se k procesí na Boží Tělo. 
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    

„Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha.“ 
(Svatá Hildegarda z Bingenu) 

     

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    
∗∗∗∗∗∗∗ 

V sobotu 1. prosince 2012 od 16:30 můžete navštívit adventní 
koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opočně. Vystoupí 
Pavlína Senič –  soprán, Marcel Javorček – varhany, Karel Vencour – 
trubka a dětský pěvecký sbor Sluníčko z 5. ZŠ Kladno.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 9. prosince 2012 od 9:00 budeme slavit poutní slavnost  
sv. Mikuláše, patrona lounského chrámu. Hlavním celebrantem bude 
Mons. Karel Havelka. Po mši svaté přijde Mikuláš s nadílkou pro 
všechny přítomné děti. Setkání naší farnosti následuje na děkanství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Na neděli 16. prosince 2012 odpoledne od 13:00 zveme všechny 
zdatné farníky a farnice k chystání chrámu sv. Mikuláše na Vánoce. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V úterý 25. prosince 2012 od 15:00 můžete navštívit vánoční koncert 
v kostele sv. Jakuba v Cítolibech. Účinkuje Trio CUM AMORE. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve středu 26. prosince 2012 od 15:00 můžete navštívit vánoční 
koncert v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Účinkuje Trio CUM 
AMORE (Kateřina Štolová – zpěv, Martina Podaná – varhany, 
Miroslav Sochr – zpěv).  

******* 



 
Přehled adventních bohoslužebPřehled adventních bohoslužebPřehled adventních bohoslužebPřehled adventních bohoslužeb 
 

  2. 12. 2012 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Žehnání adventních věnců. 
 

  6. 12. 2012 SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30. 
 

  8. 12. 2012 SLAVNOST PANNY MARIE IMMACULATY 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

  9. 12. 2012 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE 

  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

13. 12. 2012 SVÁTEK SVATÉ LUCIE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
 
16. 12. 2012  3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 
23. 12. 2012  4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

24. 12. 2012  ŠTĚDRÝ DEN 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
  Poslední adventní mše svatá. 
 
 
Přehled vánočních bohoslužebPřehled vánočních bohoslužebPřehled vánočních bohoslužebPřehled vánočních bohoslužeb    
 
24. 12. 2012 VÁNOČNÍ MŠE V DOMOV Ě 

PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY  v 10:00. 
 

  VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA 
PRO DĚTI A JEJICH RODI ČE 
Kostel sv. Jakuba  Staršího v Cítolibech  v 15:00. 

 

  VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA 
Kostel sv. Vavřince v Černčicích v 16:00. 

 
 
24. 12. 2012 VÁNOČNÍ VIGILIE 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech ve 20:30. 
 

  PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ MŠE 
Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích ve 22:00. 

 

  PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA 
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolním Ročově ve 23:00. 

 

25. 12. 2012  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
Slavnost doprovodí vánočními zpěvy lounský chrámový sbor. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně – Mše svatá v 10:30 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

26. 12. 2012 SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech        – Mše svatá v 8:30. 
Sbírka pro potřeby diecéze. 

 

Kostel sv. Václava v Lipenci        – Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Markéty v Kroučové          – Mše svatá ve 14:30. 
 
29. 12. 2012 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MU ČEDNÍKA   

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích    – Mše svatá ve 14:00. 
 

30. 12. 2012  SVÁTEK SVATÉ RODINY 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
Obnovení manželských slibů. 

 

31. 12. 2012 SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech    – Mše svatá v 16:00. 
Slavnou bohoslužbu doprovodí lounský chrámový sbor. 
 Zazní dílo  J. J. Ryby Česká mše vánoční „Hej Mistře“. 

 

   1. 1. 2013  SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 9:00. 

 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolním Ročově               –  Mše svatá v 10:30. 



 
Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev 

 

 
Téma 4. neděle adventní:  

 
Výkupná Kristova oběť 

 
614. Tato Kristova oběť je jediná: dovršuje a 
převyšuje všechny oběti. Je to především dar 
samého Boha Otce, který vydává svého Syna, aby 
nás smířil se sebou. Zároveň je to oběť vtěleného 
Božího Syna, který dobrovolně a z lásky obětuje 
vlastní život svému Otci v Duchu svatém, aby 
napravil naši neposlušnost. 
 

615. „Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka 
hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane 
spravedlivými“ (Řím 5,19). Svou poslušností až k smrti splnil Ježíš 
zástupnou úlohu trpícího služebníka, který „položil svůj život v oběť 
za vinu“ a „nesl hřích mnohých“, které „tím, že vezme na sebe jejich 
nepravosti, ospravedlní“. Ježíš napravil naše chyby a podal Otci 
zadostiučinění za naše hříchy. 
 
616. Právě láska „až do krajnosti“ (Jan 13,1) dodává Kristově oběti 
hodnotu vykoupení, odčinění, usmíření a zadostiučinění. Při oběti 
svého života nás všechny znal a miloval. „Kristova láska nás nutí 
k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni“ 
(2 Kor 5,14). Žádný, byť sebesvětější člověk nemohl na sebe vzít 
hříchy všech lidí a vydat se jako oběť za všechny. To, že v Kristu 
existuje božská osoba Syna, která přesahuje a zároveň i objímá 
všechny lidi a ustanovuje ho hlavou celého lidstva, umožňuje jeho 
vykupitelskou oběť za všechny. 
 

(zdroj Katechismus katolické církve, KN) 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev    
 

 
Téma svátku sv. Štěpána:  

 
Účast laiků na učitelském úřadě Kristově 

 
871. „Křesťané jsou lidé, kteří byli křtem vtěleni 
do Krista, stali se Božím lidem, a z toho důvodu 
jsou účastni, každý svým způsobem, Kristova 
úřadu kněžského, prorockého a královského; 
podle svého vlastního postavení jsou povoláni 
k poslání, které svěřil Bůh církvi, aby je plnila 
ve světě.“  
 
872. „Na základě znovuzrození v Kristu jsou si 
všichni křesťané skutečně rovni co do důstojnosti 

i činnosti. Na základě této rovnosti všichni spolupůsobí na rozvoji 
Těla Kristova, každý podle svého postavení a úkolů.“ 
 
873. I rozdíly, které Pán stanovil mezi údy svého těla, mají sloužit 
jednotě církve a jejímu poslání. „V církvi jsou totiž různé služby, ale 
jedno poslání. Apoštolům a jejich nástupcům svěřil Kristus úkol učit, 
posvěcovat a řídit jeho jménem a mocí. Avšak i laici, když se jim 
dostalo účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadě, 
plní v církvi i ve světě svůj podíl na poslání celého Božího lidu.“ 
Konečně jak z posvěcených služebníků, tak z laiků „pocházejí 
křesťané, kteří uskutečňováním evangelijních rad … se svým 
zvláštním způsobem zasvěcují Bohu a pomáhají církvi v jejím 
spásonosném poslání“. 
 
 
 

(zdroj Katechismus katolické církve, KN) 



 
Ježíšovo narození je realita přístupná v liturgii 

Část katecheze Benedikta XVI., 21. prosince 2011 
 

Vánoční liturgie církve nás uvádí do velkého tajemství 
Vtělení. Vánoce totiž nejsou pouhé Ježíšovy naroze-
niny, i když také. Jsou něčím víc: slavením tajemství, 
které poznamenalo a nadále poznamenává dějiny 
člověka – Bůh sám přišel přebývat mezi nás (srov.  
Jan 1,14) a stal se jedním z nás; tajemství, které 
konkrétně žijeme v liturgii, zvláště ve mši svaté. Někdo 
by se mohl zeptat: jak mohu nyní prožít tuto tolik 
časově vzdálenou událost? Jak se mohu plodně podílet 
na narození Božího Syna, ke kterému došlo před více 

než dvěma tisíci roky? Při půlnoční mši svaté budeme opakovat tuto antifonu 
responsoriální žalmu: „Dnes se nám narodil Spasitel“. Příslovce času „dnes“ 
se během Vánočních svátků několikrát opakuje. Vztahuje se k události 
Ježíšova narození a ke spáse, kterou přináší Vtělení Božího Syna. V liturgii 
tato událost překračuje meze prostoru a času a stává se aktuální, přítomnou. 
Její účinek trvá, třebaže dny, roky a staletí plynou. Liturgie, která praví, že 
se Ježíš narodil „dnes“, nevyslovuje větu zbavenou smyslu, nýbrž zdůraz-
ňuje, že toto Narození prostupuje celými dějinami a zůstává i dnes realitou, 
které se můžeme dobrat právě v liturgii. Slavení vánoční liturgie obnovuje 
ve věřících jistotu, že Bůh je s námi přítomen reálně, „tělesně“ a nikoli 
jenom vzdáleně. A třebaže je u Otce, zůstává nám nablízku. Bůh se v onom 
dítěti narozeném v Betlémě přiblížil člověku a my se s Ním můžeme setkat 
nyní, v „dnešku“, který nepomíjí.  
... 

Drazí bratři a sestry, prožijme s radostí blížící se Vánoce. Prožijme tuto 
podivuhodnou událost, kdy se Boží Syn „dnes“ opět zrodí. Bůh je opravdu 
nablízku každému z nás a chce se s námi setkat, chce nás přivést k Sobě. 
Bůh je pravé světlo, které svítí a zahání temnoty, které obestírají náš život a 
lidstvo. Prožijme Narození Páně rozjímáním nezměrné lásky Boha, který nás 
pozvedl k Sobě skrze tajemství vtělení, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání 
svého Syna, poněvadž – jak praví svatý Augustin – „v Kristu má božství 
Jednorozeného účast na naší smrtelnosti, abychom my měli účast na Jeho 
nesmrtelnosti“ (Epistola 187, 6 20). Rozjímejme a prožijme toto tajemství 
zejména ve slavení eucharistie, jež je středem Vánoc; tam se reálně zpřítom-
ňuje Ježíš, pravý chléb, který sestoupil z nebe, pravý Beránek, obětovaný 
pro naši spásu. 

(zdroj http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15677) 

Stéblo slámy aneb Proč Ježíš přišel jako dítě 
Bruno Ferrero 

 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi 
narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli 
s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičkého 
pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva 

přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si 
toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: „Co to máš v ruce?“ 
 

„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých 
leželo to dítě.“ „Stéblo slámy,“ ušklíbali se ostatní. „Takové smetí! Zahoď 
to!“ Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. „Kdepak,“ namítl, „já si ho 
schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, 
když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé.“ 
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím 
stéblem?“ Mladík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe.“ „Zahoď to, 
k ničemu ti není.“ „Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn.“ „A co má 
být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy.“ 
 

„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak 
chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje 
i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho 
moc nevíme.“ Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. 
Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že 
má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni. Pak mu však jeden 
z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už s tím zatrace-
ným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!“ Stéblo vztekle zmačkal 
a zahodil. Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. 
„Vidíš, zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek 
s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. 
 

Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když po-
třebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž 
a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, 
kterého nám seslal Bůh.“ Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem 
pokračoval: „Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a 
slabá jako stéblo slámy.“  
 

 
(Bruno Ferrero, úryvek z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše. Portál, 2010) 


