Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:

Modlitba
Bože, Duchu, který každým prostorem

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky:
„Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup
a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi
jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely
na loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi
na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře,
je ti to jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru
a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo
úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě
nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali
si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr
a moře?“
(Mk 4, 35-41)

a nekonečným časem pronikáš,
ty jsi nad hranicemi myšlenky, která se upíná vzhůru.
Před počátkem světa jsi byl a rozkázal jsi zmatku,

VÁCLAV

č. 24. (2015)

21.6.2015
12. neděle v mezidobí

Týdeník

aby se stal ušlechtilým řádem.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Byl jsi dříve než Země plula v nebeském prostoru.

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice

Skrze Tvoji skrytou lásku vše povstalo ke Tvé oslavě.

Webové stránky:

farnostlovosice.cz

Přijmi vděčnou píseň chval…

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. 5.7.2015 zrušena
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00 hod. 27. 6. zrušena

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.
+ Adorace Nejsvětější Svátosti 27.6.2015 od 20.00 hod.

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš přichází k apoštolům jako strhující učitel. S radostí
ho následují. Bude jim však ještě dlouho trvat, než přijmou
Ježíše nejen jako mocného proroka či mistra, ale jako
Božího Syna. Často se také my ocitáme mezi dvěma
chybnými postoji víry. Buď je pro nás Ježíš tak blízký
kamarád, že přestáváme věřit v jeho Boží moc, anebo
se stal Bohem chladným, vzdáleným, který přeci nemůže
znát naše problémy. Oba přístupy jsou zavádějící. Bůh
člověka velice miluje, je nesmírně blízký, ale přitom
zůstává mocným Bohem. On je autoritou nad světem,
životem, ale také nad našimi problémy. Cestou k Boží
pomoci nejsou výčitky a hořkost, nýbrž důvěra. (vira.cz)

Odpověď k žalmu – neděle 21.6.2015
MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl
z cesty. Vrhne se do pekla sám.
(sv. Terezie z Ávily)
 Můžeme s Ježíšem mluvit jako bratr s bratrem,
jako přítel s přítelem, a dokonce ještě lépe, protože se
stává, že lidé nám nemohou rozumět, zatímco Ježíš
rozumí každému z nás.
(sv. Maxmilián Maria Kolbe)
 Když se modlíš, mluvíš k Bohu. Když čteš Písmo
svaté, mluví k tobě Bůh.
(sv. Augustin)


„Oslavujte Hospodina,
neboť jeho milosrdenství trvá navěky.“

„YOUCAT”

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

151. Jaké prostředky k odpouštění hříchů má církev
k dispozici?
První a hlavní svátostí pro odpouštění hříchů je křest.
Poté je k odpuštění závažných hříchů zapotřebí svátosti
smíření (též svátost pokání či svatá zpověď). I pro případ
méně závažných hříchů se doporučuje tato svátost.
152. Proč věříme ve vzkříšení mrtvých?
Věříme ve vzkříšení mrtvých, protože Kristus vstal
z mrtvých, žije navěky a dává nám podíl na svém věčném
životě.
Když člověk zemře, jeho tělo je uloženo do hrobu nebo
zpopelněno. Proto věříme, že tento člověk žije po smrti
dále. Ježíš svým zmrtvýchvstáním dokázal, že je Pánem
nad smrtí; jeho slovu lze věřit: „Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít“.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

27. června – nez. pam. sv. Cyrila
Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Narodil se asi kolem r. 370 v Alexandrii v Egyptě.
Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť,
naučit se od nich i pravému ctnostnému životu. Stal
se pak patriarchou alexandrijským v Egyptě. Vedl
věroučný spor s církví v Cařihradě, kde heretický
patriarcha Nestorius popíral Marii jako Bohorodičku.
Cyril byl neohroženým obráncem víry v Mariino božské
mateřství a r. 431 předsedal koncilu v Efezu, kde měl
hlavní podíl na odsouzení nestoriánského bludu. Svými
spisy se stal jedním z největších teologů a exegetů
Východu.

Další památky:
22. června – nez. pam. sv. Paulína Nolánského,
biskupa; nez. pam. sv. Jana Fishera, biskupa
a sv. Tomáše Mora, mučedníků
24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
28. června – 13. neděle v mezidobí (pam. sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka)

INTENCE MŠÍ SV.:
Ne – 21.6.2015 – v 9.00 hod. za † paní Jiřínu Hubkovou

v Sulejovicích – 10.30 hod.
Pá – 26.6.2015 – za Boží požehnání a ochranu při
cestování po Evropě a šťastný návrat domů pro syna Jiříka
Ne – 28.6.2015 – v 9.00 hod. za † Jana Koru
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za dobrodince našich farností

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

„Všude“ poutě
V sobotu 4.7.2015 od 10.30 hod. se bude konat Mše svatá
na zajímavém místě - na Klimentku u Brozan nad Ohří.
Otec Adrián Zemek O. Praem. srdečně zve.
Také 4. 7.2015, ale od 10.00 hod. budeme mít poutní
Mši sv. v Lukavci ke cti sv. Prokopa, opata.
Svátek Navštívení Panny Marie oslavíme 5.7.2015
od 10.30 hod. v Chotěšově.

a hodnotit, i když už nám známkování nehrozí. Jsme
v polovině roku, a proto je užitečné pohlédnout zpět
i dopředu. Sami sobě můžeme dát vysvědčení, nejlépe
slovním hodnocením v modlitbě, za uplynulých šest
měsíců. Letní slunovrat nám připomíná, že dne začne zase
ubývat, že je třeba popojít dál, abychom do zimy stihli
to, co je třeba.
Hodnocení v modlitbě – jak má vypadat? Podobně
jako na začátku roku. Jaké vysvědčení by nám vystavil
Bůh, kdyby nám ho teď dal? Co jsou naše radosti,
co těžkosti, s nimiž zápasíme? Co jsou naše naděje
a zklamání? Co dělá naše únava a vyhlídka na odpočinek,
jak moc sami sebe vidíme především jako ty, kdo musejí
neustále pracovat? Napsal by nám Bůh jedničku
za to, že se dokážeme radovat a těšit z krásných stránek
života a jeho darů?
Červen je pro mnohé měsícem „školní“ pravdy.
Kéž je pro nás především měsícem pravdivého hodnocení
toho, co nám bylo svěřeno, a zároveň měsícem naděje
a nové síly do zbytku roku.

V neděli 26.7.2015 v místo Mše sv. v Sulejovicích,
se bude konat poutní Mše svatá u kapličky sv. Jakuba
v Radosticích

Vysvědčení
Červen stojí ve znamení konce školního roku, ale také
vyhlídky na prázdniny či dovolenou. Po květnu to bývá
jeden z nejkrásnějších měsíců dlouhých dní, teplých nocí.
Měsíc účtování i měsíc příslibů.
Známky na vysvědčení mají být zrcadlem výkonů těch,
kdo jsou hodnoceni. Často tomu tak je, avšak ne vždy.
Jejich výpovědní hodnota je relativní. Dávání známek není
nijak příjemná činnost. Především proto, že je to stresující
moment pro ty poctivé žáky. A potom: kolik toho
o skutečném zájmu a znalostech dotyčného lze zjistit
během krátké doby zkoušky, jak lze několika málo
známkami vyjádřit velmi diferencované výkony, snahu
a skutečný zájem? Leckdy se totiž stává, že přes veškerou
poctivou snahu se člověk spravedlivého ocenění nedobere
nebo má smůlu.
A přece není zcela zbytečné se právě v červnu zastavit

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid
našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!

