Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
MODLITBA

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou
a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim,
aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu,
ani peníze do opasku, jen opánky na nohy,
ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete
někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud
nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě
nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu
odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví
proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba
se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali
olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. (Mk 6, 7-13)

Ty jsi se mnou, proč bych se bál?
Když nikdo netiší můj hlad, ty živíš mého ducha
a srdce.
Když se mi všechno rozplývá, jako písek mezi prsty,
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ty mě držíš, dáváš mi vodu, která hasí žízeň,
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Bezpečně mě vedeš, ukazuješ mi cestu.
Vedeš mne, když zhasíná světlo a přichází tma,
když jsem sám, když jsem byl bez lásky k lidem
a před tebou – ty zůstáváš se mnou.
Tvůj kříž je pro mne znamením, že mě miluješ.
Ty jsi se mnou.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod.
St – v 17.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 17.30 hod. 17.7. v 7.30 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. 18. 7. zrušena
LUKAVEC Út 14.7.2015 v 15.00 hod.

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod.

K ZAMYŠLENÍ
Na řadě míst Starého zákona Bůh povolává nejrůznější
lidi, aby ho nejen následovali, ale aby zasáhli ve prospěch
celého společenství víry (Gedeón, David, Ester, Amos,…).
Ani v Novém zákoně se tato Boží strategie nemění.
Pán tyto lidi vybavuje svým požehnáním a mocí (Mk 6,7).
Projevuje se však toto povolání i dnes? Odpověď
je jednoznačná. Tím vyvstává druhá otázka: Nejsme to my,
které Bůh třeba dnes volá k nějaké službě evangeliu, víře,
církvi, společenství? I když se možná zalekneme určitého
úkolu, Pán k němu dává svoji milost a tyto služebníky vždy
doprovází svojí mocí. A to je úžasné zažít.
(vira.cz)

Odpověď k žalmu – neděle 12.7.2015

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Péče o někoho druhého léčí člověka z jeho
sebestřednosti, je sama o sobě odměnou.
 Vděčnost je jako úrodná půda: vyrůstá z ní chuť
žít a utkat se s výzvami, které nese život.
 Někdy nás tíží nedostatek peněz, ale udělat někom
u radost nemusí stát až tak mnoho.


„Pane, ukaž nám své milosrdenství!“

„YOUCAT”

INTENCE MŠÍ SV.:

154. Co se s námi stane, až umřeme?
Ve smrti se duše odděluje od těla. Tělo zaniká, zatímco
duše kráčí vstříc Bohu a čeká, až bude znovu sjednocena
se svým tělem vzkříšeným při druhém příchodu Páně.
Je zahaleno tajemstvím, jak proběhne vzkříšení našeho
těla. Můžeme si ale pomoci obrazem a představit
si to následovně: Při pohledu na tulipánovou cibulku ještě
nedokážeme rozeznat, jak nádherná květina z ní v tmavé
půdě vyroste. Podobně si neumíme představit budoucí
podobu našeho nového těla. Pavel si je přesto naprosto jist:
„Do země se klade tělo, které budí ošklivost, vstane však
tělo, které budí úctu“.

Ne – 12.7.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče Jana a Annu za
† otce Jaroslava
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky
Út – 14.7.2015 – za + rodiče
St – 15.7.2015 – za zemřelé: dceru a manžela
Čt – 16.7.2015 – 1) za bratra a otce Jindřicha
2) za obrácení vnoučat
Pá – 17.7.2015 – za + Pavla Šnajdra a celý rod
Ne – 19.7.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích – v 10.30 hod.

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

14. července – nez. pam. sv. Kamila de
Lellis, kněze
Narodil se 25.5.1550 Pocházel od Chieti v italských
Abruzzách. Mládí strávil mezi vojáky a upadl do hráčské
závislosti. Ve službách benátské republiky bojoval proti
Turkům. Po svém obrácení se chtěl stát františkánem,
ale pro nevyléčitelnou ránu v noze skončil jako
ošetřovatel v nemocnici, kde se léčil. Ovlivněn
sv. Filipem Neri stal se knězem a založil řeholní
společnost Služebníků nemocných. V ní byl do konce
života příkladem ostatním spolubratrům. Zemřel blaženě
po poslední 33 měsíční nemoci roku 1614. Pohřben
byl v klášterním chrámu sv. Magdalény poblíž
Pantheonu. Bůh ho oslavil zázraky. Papež Benedikt
XIV. ho 7.4. 1742 blahořečil a 29.6. 1746 kanonizoval.
V roce 1886 se stal patronem nemocných a umírajících
a roku 1930 ho jmenoval papež Pius XI. patronem všech
zdravotních sester a dalšího ošetřujícího personálu.
Další památky:
13. července – nez. pam. sv. Jindřicha, opata
14. července – nez. pam. bl. Hroznaty, mučedníka;
15. července – pam. sv. Bonaventury, biskupa a učitele
církve
16. července – nez. pam. Panny Marie Karmelské
17. července – nez. pam. bl. Česlava a sv. Hyacinta,
kněží
19. července – 16. neděle v mezidobí

V Litoměřicích v úterý 14.7. 2015 bude Mše svatá v 18.00
hod. sloužena v kostele sv. Jakuba při příležitosti výročí
posvěcení kostela.

je, že ve společnostech, do jejichž otevírání Soros investuje
své peníze, zpravidla vznikne průvan, ve kterém se špatně
dýchá. Sorosem symbolizovaná filantropie nepřináší
svobodu, ale chaos, z podpory nevládních organizací
šířících demokracii mají větší prospěch exportéři
demokracie než její příjemci, u humanitární pomoci
profitují spíše dárci než potřební a takový liberální trh vede
svět do extrémního bohatství a extrémní chudoby, neboť
nic mezi tím globálně otevřený trh nabídnout neumí…
Není divu, že Ježíš nebyl filantrop a že v evangeliích
se místo organizování dobročinnosti hovoří o šíření lásky.
Lidé jako George Soros nezachrání svět, ani kdyby
za všechny peníze vydělané na burze otevírali všude,
kde je zavřeno. Jediné, co pomůže, je otevírání srdcí.
Protože jedině v lidském srdci lze zachránit svět.

V Litoměřicích ve středu 15.7. 2015 ve 12.00 hod. bude
v kostele sv. Jakuba sloužena Mše svatá podle misálu
z r. 1962. Celebruje představený Kněžského bratrstva
sv. Petra.

Lidé, kteří mě v životě oslovili.
(Ivan Hoffman)

Nejbohatším člověkem, s kterým jsem se v životě setkal,
je George Soros. Bylo to v roce 1990, kdy se říkalo,
že jen pět lidí na světě je zámožnějších než on.
Za své jmění vděčí finančním spekulacím a svému jmění
vděčí za pověst filantropa. Sotva někdo spáchal více dobra,
než tento drobný muž, kterého jsem několikrát potkal
v Nadaci Charty 77, než jednoho dne oznámil, že jako její
sponzor končí.
Kdykoli se za poslední čtvrtstoletí objevila zmínka o tom,
že George Soros řekl či udělal, vybavil se mi obrázek
přátelského staříka s pronikavým pohledem, který co chvíli
odbíhá od telefonu a který si udržuje odstup od lidí, kteří
se mu snaží vlichotit. Soros je komplikovaný muž,
kritizující kupříkladu finanční systém, který z něj učinil
miliardáře. Sám sebe vnímá jako spisovatele, filozofa
a vizionáře, zatímco svět v něm vidí finančního žraloka,
který si vylepšuje svou image filantropií. Přísně vzato
je Sorosova filantropie praním špinavých peněz a podporou
otevřené společnosti, ve které se lépe spekuluje
než
ve
společnostech
uzavřených.
Zvláštní

Desatero
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a
dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho (podle Ex 20,1-17).
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid
našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!

