Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku,
který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve
dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země
sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak
zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned
člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také:
„K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým
podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko:
Když se zasévá do země, je menší než všechna semena
na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné
zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou
hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími
jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit.
Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými
učedníky sám, všechno vysvětloval. (Mk 4, 26-34)

Modlitba blahoslavené Alžběty
Neměnný, utiš mou duši,
vytvoř z ní své nebe, místo svého odpočinku.
Ať tě nikdy neponechám samotného,
ale ať jsem tam vždy úplně se vším, co jsem,

VÁCLAV

Č. 23. (2015)

14.6.2015
11. neděle v mezidobí

Týdeník

svrchovaně bdělá ve své víře,

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

adorující a zcela se nabízející tvému tvůrčímu

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice

působení. Amen.

Webové stránky:

farnostlovosice.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod.
St – v 17.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 17.30 hod.
Ne – v 9.00 hod.
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod.
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN So – v 10.00 hod. 20. a 27. 7. zrušena
LUKAVEC
16.6.2015 v 15.00 hod.

AKTIVITY V TÝDNU:
Po Mši svaté se bude po celý měsíc červen konat
pobožnost ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 14.6.2015
K ZAMYŠLENÍ
Klíčem k textům dnešní neděle není ani lidská chrabrost
ani výjimečnost nějakého lidského zachránce. Klíčem
je moc Boží. Velmi těžko přijímáme, že mnohé věci
v dějinách světa byly proměněny Bohem. A zvláště to platí
o životě jednotlivců, kteří Boha přijali do svého srdce.
Bůh jejich slabost proměnil svojí mocí, nikoli snahou
a šikovností obrácených. Dnes jsme zvláštním způsobem
pozváni opřít se o Boha a svěřit mu své síly i svoji slabost.
Bůh má pevně v ruce dějiny světa, naší země, rodiny
i nás samotných. (vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Jestliže, kdysi stačilo pět důkazů Boží existence,
dnes je člověk považuje za nedostačující a chce
ještě šestý, nejúplnější, nejhodnověrnější: život
těch, kdo v Boha věří.
(Jacques Maritain)
 Ať každé vážné rozhodování projde nejprve
modlitbou.
(sv Terezie z Avily)
 Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je
víra, plodem víry je láska, plodem lásky je
služba, plodem služby je pokoj.


(bl. Matka Terezie z Kalkaty)

„Dobré je chválit Hospodina.“

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

150. Má církev skutečně moc odpouštět hříchy?
Ano. Ježíš nejenom sám hříchy odpouštěl, ale také
k tomu povolal církev a propůjčil ji svou moc osvobozovat
lidi od jejich hříchů.
Službou kněze je člověku darováno Boží odpuštění
a jeho vina je smyta tak dokonale, jako by se nikdy nestala.
Kněz může takto jednat jedině díky tomu, že mu Ježíš dává
podíl na své božské moci odpouštět hříchy.

21. června – 12. neděle v mezidobí (pam. sv. Aloise
Gonzagy, řeholníka)

INTENCE MŠÍ SV.:
Ne – 14.6.2015 – v 9.00 hod. za dar zdraví pro paní
Letošovou
v Sulejovicích – v 10.00 hod. za farníky
Čt – 18.6.2015 – na dobrý úmysl
Ne – 21.6.2015 – v 9.00 hod. za † paní Jiřínu Hubkovou
v Sulejovicích – 10.30 hod.

V sobotu 27. června 2015 od 10.00 hod. se bude
v katedrále v Litoměřicích konat kněžské svěcení.

nemohou vyčerpat. Myslím, že stupeň naší duchovní
zkušenosti, svobody a věrnosti odpovídá stupni
snášenlivosti a vzájemného pochopení, přestože máme
rozdílné názory. Duch, který oživuje, by nikdy neměl být
zabíjen literou. To je ten Duch, který vane v koncilních
dokumentech,
v
ekumenismu,
v
dialogu
s mimokřesťanskými náboženstvími.

V sobotu 13. června 2015 v českobudějovické katedrále
proběhlo biskupské svěcení Mons. Th Dr. Vlastimila
Kročila, Ph.D. , který byl 19. března 2015 jmenován
papežem Františkem 13. českobudějovickým diecézním
biskupem.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

15. června – nez. pam. sv. Víta, mučedníka
Vít se pravděpodobně narodil koncem III. století
na Sicílii a za Diokleciánova pronásledování ve velmi
mladém věku se svými dvěma vychovateli přistál
na útěku u pobřeží jižní Itálie, blízko Lukánie.
Byli dopadeni a v Lukánii byl Vít umučen.
Z připravených muk, která se na něm snažili vyzkoušet,
vycházel zprvu bez úhony. Absolvoval koupel v kotli
s vroucí smolou nebo olejem, a když zdráv kotel opustil,
byl prý učiněn pokus dát ho napospas hladovému lvu.
Ten mu však také neublížil. Za smrtelné lůžko tedy byl
určen skřipec, kde prý byl nakonec sťat. Uvádí se, že při
jeho popravě se začaly bořit vlivem zemětřesení
pohanské chrámy. Jeho ostatkům se můžeme poklonit v
pražské katedrále. Fresku, představující sv. Víta v kotli,
máme v našem kostele v presbytáři na pravé stěně.

Další památky:
19. června – nez. pam. sv. Jana Nepomuckého
Neumanna, biskupa; také sv. Romualda, opata

Vztah důvěry
(Ludvík Armbruster)

Víra je Božím darem. Víra není něco, co si můžeme
naplánovat, co si můžeme zaplatit. Víme, jak jsme k víře
přišli? Stejně jako jsme přišli k věrnému příteli. Začíná
to nenápadně. Denně se setkáváme s řadou lidí,
ale ne ze všech setkání vznikají přátelství. K tomu je třeba
společný životní příběh. A my máme společný životní
příběh s Bohem. A je to jako s každým příběhem. Začíná
to rozhodnutím, že to s tím druhým zkusíme. A tento stav
důvěry může klíčit, může se prohlubovat, zrát, ale může
také vadnout a mizet, protože každý hluboký vztah je třeba
pěstovat. My přece věříme příteli, neříkáme, že věříme
jeho dopisu. A měli bychom mít odvahu vyznat, že věříme
v Boha, ne ve věty. Jakmile začneme věřit ve věty, nikoli
v živého Boha, sedíme na špatné větvi. Věty jsou pouze
ukazatelé, symbolické výrazy skutečnosti, kterou nikdy

Děkuji za další finanční podporu opravy střechy kostela
sv. Václava. Prosím o modlitbu, aby celá oprava proběhla
úspěšně a bezpečně. o. Roman

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

