Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli
Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože
viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil
na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce
před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš
pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup,
řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé
najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře
věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě
denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco
dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona
Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných
chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl:
„Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě
mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.
Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím;
stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl
učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic
nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů
kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů.
Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě
ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí
přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále.
Proto se zase odebral na horu, úplně sám. (Jan 6, 1-15)

Modlitba na neděli
Den zmrtvýchvstání, den života, neděle.
Chválím tě se všemi lidmi. Práce odpočívá.
Všechno, co děláme, je tvoje:
naše práce ve vědě, technice, průmyslu,
v církvi a v rodině.

VÁCLAV

č. 28. (2015)

26.7.2015
17. neděle v mezidobí

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Se všemi křesťany se scházíme k bohoslužbě, abychom

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice

slyšeli tvé slovo,

farnostlovosice.cz

Webové stránky:

abychom se k tobě modlili a tobě děkovali.
Od tebe přichází pokoj a naděje,
od tebe přichází láska a život.
Ať tvé světlo ozáří mou cestu.

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. 26.7. bude
v Radosticích poutní Mše sv. ke cti sv. Jakuba,ap
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00 hod.
LUKAVEC
Út 28.7.2015 v 15.00 hod.

AKTIVITY V TÝDNU:
K ZAMYŠLENÍ
Je až neuvěřitelné, kolik rozměrů se k eucharistii
vztahuje. Svatý Jan ve svém evangeliu nezařadil
proměňování při vyprávění o poslední večeři. Vložil ovšem
do textu dlouhou pasáž o chlebu života. Zázrak rozmnožení
chleba otevírá hned několik témat: Bůh sytí hladové, Bůh
není lhostejný k nouzi člověka. Ale také Pán umí řešit
situace, kdy naše lidské možnosti jsou v koncích. Nezřídka
si biblisté všímají drobné poznámky o množství trávy,
které dokazuje pozornost Ježíše. Tato hostina byla
příjemná. Výčet vazeb šesté kapitoly na eucharistii může
ještě dlouho pokračovat. (vira.cz)

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 26.7.2015
MYŠLENKY PRO ŽIVOT


Existuje jakýsi stav klidu v Bohu, ve kterém nedělá
člověk žádné plány, nýbrž celou svou budoucnost
přenechá Boží vůli. Klid v Bohu je něco naprosto
nového a zvláštního. Zatímco se tomuto pocitu
podávám, začíná mě zvolna naplňovat nový život
a žene mě bez vypětí vůle k nové činnosti.
Tento oživující příliv je jako přijetí síly, která není
moje a jež ve mně působí, aniž si činí nárok na mou
energii.

„Otvíráš svou ruku
a sytíš nás, Hospodine.“

„YOUCAT”

INTENCE MŠÍ SV.:

156. Co je to věčný život?
Věčný život začíná hned po smrti a je bez konce.
Stačí, abychom se zamilovali, a nebudeme si přát nic,
než aby tento stav nikdy neskončil. „Bůh je láska,“ píše
se v prvním Janově listu. „Láska,“ jak stojí v prvním listě
Korinťanům, „nikdy nepřestává“. Bůh je věčný, protože
je láska; a láska je věčná, protože je božská. Zůstáváme-li
v lásce, vstupujeme do nekonečné Boží přítomnosti.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

Ne – 26.7.2015 – v 9.00 hod. 1) za † tatínka Leopolda
2) z okazji 88-mych urodzin pani Anny Reczyńskiej –
o Boże blogosławieństwo
v Radosticích – v 10.30 hod. poutní Mše svatá
Út – 28.7.2015 – za Boží požehnání pro p. Effenbergrovou
St – 29.7.2015 – na dobrý úmysl
Čt – 30.7.2015 – na dobrý úmysl
Pá – 31.7.2015 – poděkování za 50 let života s prosbou
o Boží požehnání a dar zdraví
Ne – 2.8.2015 – v 9.00 hod. za † Rostislava Letoše
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky

1. srpna – pam. sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa a učitele církve

Dnešní první čtení

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

Narodil se 27.9. 1696. Pocházel z Marianelle,
z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16ti letech dosáhl
doktorátů práv. V roce 1726 se stal knězem a pak založil
kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. redemptoristů.
Na podporu křesťanského života lidu horlivě kázal
a psal knihy, zvláště o morálce, ve které je považován
za mistra. Byl jmenován biskupem a po 13 letech
apoštolské činnosti oslepl a ohluchl. Následkem
revmatických bolestí mu hlava klesala na prsa, proto
se úřadu vzdal. Psal dopisy a knihy, kterými si získal
titul církevního učitele. Celkem napsal 111 děl, která
vycházela až v 63 jazycích a prý se jedná o více než
20000 vydání jeho publikací. K jeho vedlejším
činnostem patřilo i malířství, byl schopným architektem,
vyznal se v sochařském umění i v hudbě. Složil např.
pašijovou kantátu: "Duetto tra l´anima e Gesủ Cristo"
(Dueto duše a Krista), již jako dítě se naučil hrát
na cembalo. Zemřel ve věku 91 let.

Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku
Božímu muži Elizeovi chléb z prvotin, dvacet ječných
chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl
svému služebníku: „Dej to lidem, ať se najedí!“ Služebník
mu odpověděl: „Jak mám tohle dát stovce lidí?“ Elizeus
řekl: „Dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin:
Budou jíst, a ještě zbude.“ Dal jim to tedy, najedli
se, a ještě zbylo podle Hospodinova slova.
(2 Král 4,42-44)

Komentář: Tento příběh se odehrává v polovině devátého
století a patří do skupiny zpráv o mocných činech proroka
Elíši, nástupce proroka Eliáše. Hospodinovo slovo
se současně stává zaslíbením do budoucna, které se naplní
v evangeliu.
(vira.cz)

Proč by měl být smutný člověk, který věří, že světem
vládne dobrý Bůh, jenž vede všechno k dobrému konci?
Smutek a zoufalství jest atributem pekla, nikoli nebe.
Smutná a zoufalá je duše tehdy, když nepociťuje Boží
přítomnosti. Nepopírám, že jsou na světě pobožní morousi,
kteří by chtěli ve svém okolí zdusit každý úsměv a kteří
každou humornou zmínku v souvislosti s věcmi
náboženskými pokládají div ne za rouhání. Proti takovým
lidem uměl vystupovat jiný svatý, velký humorista mezi
světci, svatý Filip Neri. Jednou k němu přišli zbožní
poutníci až z Polska, aby uviděli muže, jenž měl pověst
svatosti. Svatý Filip Neri nemohl ani cítit ony farizejské
parasity sakristií, kteří se kochají stykem se zbožnými
kněžími. Co tedy udělal? Vzal knížku anekdot a po celou
dobu jim z ní předčítal, až odešli zklamáni. Potom řekl
ve své pokoře: „Chtěli vidět světce a uviděli blázna!
Patří jim to!“
Příznakem svatosti není nikdy puritánsky nepřející mysl,
která kosým pohledem se dívá na všecko kolem sebe a činí
lidem konání ctností co nejméně příjemným. Vždyť skutky
osob opravdu zbožných vyplývají z lásky a láska kolem
sebe nešíří vyprahlost.

Stále se radujte!
Ve všech
životních podmínkách
děkujte Bohu
(1 Sol 5,16.18)

Další památky:
26. července – pam. sv. Jáchyma a Anny, rodičů
Panny Marie
27. července – nez. pam. sv. Gorazda a druhů
29. července – pam. sv. Marty
30. července – nez. pam. sv. Jana Chryzologa, biskupa
a učitele církve
31. července – pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze
2. srpna – 18. neděle v mezidobí

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

Pán Bůh zaplať!

„Svatý smutný? – Smutný svatý!“

