Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne,
tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li
moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem
já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho
lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla
ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání:
Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá
větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví,
co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože
vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil
jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek
aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte
se navzájem!“
(Jan 15, 9-17)

MODLITBA
Otče, ty jsi Marii ukázal,
že příchodem tvého syna budou pyšní poníženi
a pokorní vyvýšeni.

VÁCLAV

10.5.2015

6. neděle velikonoční
Den matek

Prosím tě za ponížené, kteří k tobě volají spolu s ní.
Ježíši Kriste, zrozený z Marie Panny,
která byla poslušna tvému slovu,

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice

dej i nám ducha poslušnosti.

Webové stránky:

Dej, ať se od ní učíme říkat: Staň se mi podle

farnostlovosice.cz

slova tvého.
Pronikni nás duchem lásky, abychom sjednoceni
v jednom těle lidem ukazovali tebe.

č. 19. (2015)

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod. 12.5. v 7.30 hod.
St – v 17.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 17.30 hod. 15.5. v 16.30 h.
Ne – v 9.00 hod.
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod. 10.5. zrušena
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN So – v 10.00 hod. 16.5.2015 zrušena

AKTIVITY V TÝDNU:
Po Mši svaté se bude po celý měsíc květen vždy konat
Májová pobožnost ke cti Panny Marie
+ Adorace Nejsvětější svátosti – So 16.5.2015 od 20.00
hod.

K ZAMYŠLENÍ
Pokračujeme z minulé neděle ve čtení patnácté kapitoly
Janova evangelia. Opět se ocitáme ve večeřadle
při poslední večeři. Ježíš říká nejdůležitější poselství
své mise. Nyní se hlavní důraz posouvá na slovo
„milovat“. Otec miluje Syna a Syn tuto lásku opětuje. Vše
nasvědčuje tomu, že Duch svatý úzce souvisí s vnitřním
životem Boha.
(vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT

Odpověď k žalmu – neděle 10.5.2015

 Největší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk
zůstane sám. (Julius Verne)
 Člověk vzdálený od svých bližních může

být sebeinteligentnější, a přece si neuchová
svůj žár a plamen.
 Láska
není
v druhém
člověku,
je
přímo
v nás: probouzíme ji. Ale abychom to dokázali,
potřebujeme toho druhého.

„Hospodin zjevil svou spásu
před zraky pohanů.“

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

146. Co znamená „společenství svatých“?
Ke „společenství svatých“ patří všichni lidé, živí
i zemřelí, kteří vložili veškerou svou naději v Ježíše a kteří
k němu byli přivtěleni křtem. Protože tvoříme v Kristu
jedno tělo, žijeme ve společenství zahrnujícím jak nebe,
tak i zemi.
Církev je větší a živější, než bychom často předpokládali.
Patří do ní živí i zemřelí, ať ještě procházejí procesem
očišťování, nebo už jsou v Boží slávě, známí i neznámí,
světci i docela nenápadní lidé. Můžeme si navzájem
pomáhat bez ohledu na hranici smrti. Můžeme prosit
o přímluvu své patrony nebo oblíbené světce,
ale i své zesnulé příbuzné, o nichž věříme, že už jsou
u Boha, A naopak svými přímluvami můžeme přispět
na pomoc našim zemřelým blízkým, kteří ještě procházejí
vlastním očištěním. Cokoliv jednotlivec vykoná
nebo vytrpí pro Krista, připočítává se k prospěchu všech.
Bohužel však zároveň opačně platí, že každý hřích
toto společenství poškozuje.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

13. května – nez. pam. Panny Marie
Fatimské
MARIINY NÁVŠTĚVY NA COVA DA IRIA
13. května 1917 si Lucie Santosova, František
a Hyacinta Martových hráli nahoře na svahu Cova
da Iria. Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku
kolem křoví. Náhle uviděli něco jako blesk. Vdomění,
že se blíží bouřka, začaly sestupovat, aby hnali ovce
k silnici. Asi v polovině svahu uviděly nový blesk
a po pár krocích uviděly před sebou nad dubem paní,
oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo
z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se octly uvnitř
světla, které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo.
Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim promluvila:
"Nebojte se! Neublížím vám."
Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla:
"Přicházím z nebe. Přišla jsem vás požádat, abyste
sem přicházeli po šest příštích měsíců třináctého
dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo jsem
a co chci..."
Oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 po šestkrát

zjevila u Fatimy v Portugalsku třem dětem ve věku
7 - 10 let, z nichž dvě mladší jsou blahořečené
(s památkou 20.2 .a 4.4.). Účelem Mariiny návštěvy bylo
chránit lidstvo před zlem, které na sebe svými hříchy
přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu
mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího
Neposkvrněného srdce, jak si přeje její Syn. To všechno
má podporovat i vytvořené poutní místo kolem kaple,
kterou požadovala vystavět. Všechna od ní sdělená
tajemství se vyplňují.

Další památky:
12. května – nez. pam. sv. Nerea a Achillea,
mučedníků; sv. Pankráce, mučedníka
14. května – svátek sv. Matěje, apoštola;
14. května začíná letos devítidenní příprava
na slavnost Seslání Ducha svatého
16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, hlavního patrona Čech
17. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
V sobotu 2.5.2015 byla přijata paní Tanya Kravchenko
do třetího řádu (obláčka), v kapli premonstrátského kláštera
v Doksanech.

Blahopřejeme!

Terciáři
Evangelium je Kristova škola a způsob života
Norbertovych synů a dcer je jedno oddělení - třída této
školy. Do školy je třeba být přijat, v ní se učit a vyučit,
a po vyučení učit jiné.
Některým křesťanum Bůh nabízí, aby se této školy
účastnili. S premonstrátským životem se člověk seznamuje.
Pokud se mu tento životní styl zalíbí a pak má určitou
potřebu, povinnost a závaznost tímto způsobem žít, přijímá
se jako čekatel. Osvědčí-li se v čekací době, jsou řeholní
bratři a sestry přijati oblečením do skutečného bílého šatu,
ostatní pouze symbolického.
Každý z nás je povinen zpytovat své svědomí.
Jsme stvořeni, abychom byli šťastni a budovali lepší svět
v našich rodinách, farnostech, vesnicích a společenstvích;
je nutné, abychom si uvědomovali, že jsme zodpovědní

za ty, s nimiž sdílíme svůj život, práci i volný čas,
a že štěstí závisí i na plnění našich osobních závazků.
Každý z nás se co nejvíce snaží, aby jeho společenství
zářilo lidským teplem, hlubokým přátelstvím a neúnavným
duchem služby a oběti. (Statuta třetího premonstrátského
řádu (Steinfeld 1988)

INTENCE MŠI SV.:
Ne – 10.5.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích v 10.30 hod. zrušena
Ne – 17.5.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče Boženu
a Jaromíra
v Sulejovicích – v 10.30 hod.
za Radka, za jeho obrácení a spásu

Maria – prorok naší doby
(P. Ladislav Kubíček)

Proroci nepředvídali budoucnost, ale byli mluvčími
Boha. Říkali to, co měli lidem říci, napomínali a burcovali
je. Běžní proroci zřejmě na splnění úkolů nestačili, proto
Bůh posílá jako svého proroka Pannu Marii. Je-li to tak,
je to velmi závažné! Církevně potvrzená jsou jen zjevení
ukončená – například v Lurdech, v La Salletě nebo
ve Fatimě. Pravost zjevení posuzuje Vatikán a tento proces
má své zákonitosti. Ke zjevením se nelze vyjádřit, dokud
neskončila, proto zjevení v Medžugorje není oficiálně
církevně uznáno. S výjimkou Paříže se Panna Maria
vždycky zjevuje v nějakém Zapadákově a vždycky dětem,
ne biskupům nebo papeži. Mariino poselství se neomezuje
na slzy, ale vyzývá k modlitbě, postu a svěcení neděle.
Dnes je nemocné celé lidstvo. Čím víc hříchů, tím víc
utrpení. Jako by ten nebeský počítač věděl, kolik zla
je třeba vyrovnat. Nebeská centrála eviduje všechny
hříchy, ale i všechnu lásku a hned ji používá k neutralizaci
zla ve světě.

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres.

