
 

Ježíš je světlem,  

které se osvědčilo v protivenstvích 
autor: Aleš Opatrný, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

 
To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila (Jan 1,5) 

 
Máme nejspíš za sebou mnohá přání 

šťastného, úspěšného, skvělého nového 
roku. Jistě není nic špatného přát druhým 
i sobě dobro. Ale také víme, že všechno 
v roce, který právě začal, nebude nejspíš 
jen šťastné, úspěšné a skvělé. Je tomu tak 
přece každý rok. Někdy to ale vypadá, ja-
ko by si člověk chtěl těmi přáními nějak 
zaklínat budoucnost. Zajistit si úspěch. Je 
to ale marné, život podle takovýchto not 
nefunguje. Je zde i další možnost: Vidět 
dopředu raději vše černě – jako špatné, 

tragické, určitě horší než letos. S takovým pohledem do budoucnosti 
by se ale přítomnost žila těžko. 
 

A tak spíš vezměme za své světlo, které se rozžalo před dvěma ti-
síci lety a doposud nezhaslo, ač proti němu bojovali tak mnozí. Jenže 
ani Herodes, ani Pilát, ani židovští starší, ale ani Marx, Stalin, Mao a 
jak se všichni jmenovali, nedokázali zhasnout světlo jménem Ježíš. On 
je právě tím světlem, které osvědčilo svou stálost, životaschopnost a 
sílu v protivenstvích, likvidačních kampaních, pomluvách a nepřátel-
ství. Jaké jiné světlo bychom si měli oblíbit? Jakému jinému světlu 
důvěřovat? V jakém jiném světle se snažit chodit? 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/jezis-je-svetlem-ktere-se-osvedcilo; 
Tizianova dílna. Kristus s glóbem (1530). Volné dílo. Dostupné z: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Titian.Christ_with_globe01.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 

„Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, 
spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.“ 

(1. list Korintským 1,30) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro 

seniory U Pramene Louny. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

VE ČTVRTEK 5. ledna od 18:30 proběhne setkání farní rady. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se koná v kostele svatého Jakuba 

v Cítolibech mše svatá s nedělní platností. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

DO 8. LEDNA můžete ještě navštívit na Pražském hradě v Mladotově 
domě výstavu fotografií Katedrála a živá setkání 2022, kterou pořádá 
Metropolitní kapitula u sv. Víta a spolek Člověk a Víra, kde lze zhléd-
nout fotografie také z naší farnosti. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V OBDOBÍ OD 1. DO 15. LEDNA se v celostátním měřítku opět 
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Kromě farní 

sbírky dne 8. ledna, která bude předána litoměřickému hospici, lze při-
spět také prostřednictvím darovací SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 
(případně 60 nebo 90) na číslo 87 777. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V NEDĚLI 22. LEDNA bude nedělní sbírka určena na podporu 
biblického apoštolátu. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.1.2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově  
     – První poutní mše svatá v 14:30. 

 
  5.1.2023 PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI 
 Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

       – Mše svatá v 17:30. 
 
  6.1.2023  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 Žehnání vody, kadidla, křídy. 

 
  8.1.2023 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
Mši svatou doprovodí chrámový sbor. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
15.1.2023 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 
18.1.2023 PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
Mše svatá s modlitbami za jednotu křesťanů. 

 
22.1.2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

 Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
24.1.2023 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO 
 Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
25.1.2023 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
29.1.2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Pomsta a spravedlnost – Zamyšlení z Bible /1 
Úryvek z knihy Čtení z Bible Jana Sokola 

 
Hned po vyhnání z rajské zahrady lidé jako by 

chtěli potvrdit, že nebyli vyhnání omylem: Kain zabije 
Ábela. To je jejich první samostatný čin. Pokud se 
někomu zdálo, že provinění v ráji nebylo nic tak straš-
ného, teď je tu vražda, a dokonce vlastního bratra (…) 

Po dokonaném činu volá Hospodin vraha k odpo-
vědnosti a Kain se marně snaží ji ze sebe nějak svalit. 
Hospodin ho prokleje a vyžene ze země. Kain uzná 
svou vinu a bojí se, že jako psance ho každý zabije. A 
teď přijde nečekaný obrat: Hospodin ho označí „zna-

mením, aby jej nikdo nezabil“, a případnému vrahovi hrozí „sedmeroná-
sobnou pomstou“ (Gn 4,15). Jak takové „znamení“ mohlo vypadat, nevíme, 
i když se dostalo do obecné řeči a dodnes se někdy mluví o „Kainově 
znamení“. Ale proč to všechno? Což si Kain nezaslouží stejný trest? 

Biblické vyprávění tu zachovalo něco, s čím se teprve docela nedávno 
začali zabývat vědci, co je pro člověka ze současné společnosti (s fungující 
právní autoritou – poznámka redakce) těžko pochopitelné, co však tehdy, na 
počátku cesty lidských společností k řádu a k civilizaci, bylo jedním z nej-
vážnějších problémů. Je zde zřejmě zachycen první krok směrem k omezení 
či regulaci pomsty (…) 

Mohlo by se zdát, že tohle všechno máme dnes už dávno za sebou, a že 
takové problémy nás už nemusí trápit. Jenže právě události docela nedávné 
doby, od stalinských a hitlerovských koncentračních táborů až po válku 
v Jugoslávii ukazují něco docela jiného: že slupka civilizace, kde se zločin 
nemstí, nýbrž trestá, je velice tenká, a když se protrhne, octne se i dnešní 
Evropan někde hluboko, daleko v džungli. A cesta z ní může vést zase jen 
tudy, kudy kdysi vedla pro Izrael: trestat podle práva. 
 
 
Zdroje: SOKOL, Jan, ed. Čtení z Bible: výběr textů ze Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická společnost, 1996. s. 258 – 259. 
RUBENS, Peter Paul. Kain vraždí Ábela. Wikimedia Commons Volné dílo. Dostupné z: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Peter_Paul_Rubens_-_Cain_slaying_Abel_%28Courtauld_Institute%29.jpg. 
 


