Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:

Večerní modlitba
Dej nám, Otče, bratrskou lásku,

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který
sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš,
syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy
může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ Ježíš jim odpověděl:
„Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně,
jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal;
a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích:
‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel Otce
a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo
Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen,
amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný.
Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu,
a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe,
aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který
sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude
žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované
za život světa.“
(Jan 6,41-51)

abychom se všichni navzájem uznávali
a ctili jako praví bratři a sestry
a tebe, našeho milého Otce, prosili za všechny
a za každého jako dítě,
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které prosí otce za druhé dítě.
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Dej, ať nikdo z nás nehledá svůj prospěch,
ani nezapomíná před tebou na druhé,
ale osvoboď nás od nenávisti, závisti
a nesvornosti a dej,
abychom se jako pravé děti Boží navzájem milovali
a svorně říkali - ne „Otče můj“ – nýbrž „Otče náš“.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod.
St – v 17.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 17.30 hod. 14.8. v 7.30 hod.
Ne – v 9.00 hod.
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod.
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
změna – Čt 13.8. 2015 v 9.30 hod.
VELEMÍN
So – v 10.00 hod.
LUKAVEC
Út 11.8.2015 v 15.00 hod

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

Odpověď k žalmu – neděle 9.8.2015
K ZAMYŠLENÍ
Vracíme se již po třetí za sebou k „eucharistické
disputaci“ v Janově evangeliu. Jde o více než pouhé
diskutování. Ježíš velmi zdůrazňuje nezbytnost sycení
se tímto pokrmem, aby člověk měl život. Jde tedy
o rozhovor o spáse. Poslední verš dnešního evangelia
je zásadním pojítkem mezi tajemstvím eucharistie
a Ježíšovou obětí na kříži. Právě tento verš je klíčem
ke smyslu i tajemství eucharistie, resp. slavení mše svaté.
Eucharistie je nejen připomínkou, ale zpřítomněním
skutečnosti vydání se Krista za nás.
(vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Nehybnost je pro bratry, kteří jsou na cestě ke Kristu,
neposlušností. (Řehole z Taizé)
 Mohutný most lásky k Bohu, dosahuje břehu věčnosti
vždy jen přes nejbližší pilíř, přes lásku k bližnímu.


(Benhard Haering)


Neuctívej tady Krista v hedvábném rouchu, zatím
co venku na ulici, kde hyne chladem a nahotou,
se o něj nestaráš. Bůh nepotřebuje zlaté kalichy,
ale zlaté lidi.
(sv. Jan Zlatoústý)

„Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.“

„YOUCAT”

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

158. V čem spočívá nebe?
Nebe je jediným nekonečným okamžikem lásky.
Nic už nás neodloučí od Boha, kterého naše duše miluje
a kterého po celý život hledala. Společně se všemi anděly
a svatými se navždycky můžeme radovat z Boha a s ním.
Ten, kdo někdy pozoroval, jak na sebe láskyplně hledí
zamilovaní; kdo si všiml, jak miminko při kojení hledá
oči své maminky, jako by si chtělo uložit do zásoby každý
její úsměv, dokáže vzdáleně vytušit cosi o nebi. Moci
hledět na Boha tváří v tvář – to je jako jediný nekonečný
okamžik lásky.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

10. srpna – svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
Pocházel ze Španělska. V mládí přišel do Říma
a za svého učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta,
který tehdy byl knězem. Vavřinec vynikal ve ctnostech
a byl velmi důsledný v otázkách mravní čistoty. Sixtus
II. po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo
arcijáhna do čela římské církve. Stal se tak prvním
ze sedmi římských jáhnů.
Jako arcijáhen byl Vavřinec i správcem církevního
majetku a k jeho úkolům patřila i charitativní činnost
v římské církvi. Císař Valerián velmi tvrdě
pronásledoval křesťany. K dopadení a zabití papeže
s jeho jáhny došlo v cemeteriu při bohoslužbě. Jak uvádí
sv. Ambrož ve IV.stol. a začátkem V. stol. papež
sv. Damasus I., sv. Augustin, sv. Maimus Turínský
i básník Prudencius, byl Vavřinec umučen ohněm
o tři dny později. Historickou dokumentaci doplňuje
a vybarvuje legendární zpracování, které zde vychází
z historického jádra. Vavřinec měl tři dny na to, aby pro
pozemského krutovládce nachystal přehled všech
církevních pokladů. Ty tři dny využil k tomu,
aby všechno církevní jmění zhodnotil a zajistil podle
evangelia- rozdal všechny peníze i cennosti církve
chudým. Měl "srdce na pravém místě" i dostatek
moudrosti a také věděl, co se dá očekávat. Když po třech
dnech pozemský soudce s dychtivostí chtěl vidět
všechen církevní majetek, ukázal Vavřinec na všechny
chudé a zubožené, na trpící vdovy a sirotky se slovy:

"Pohleď, to je naše bohatství! Zde ti ukazuji poklad
církve. Péče o něj, není jako mamon příčinou zla,
ale v pravdě vede k většímu obohacení i k slávě." Císař
zuřil. Žádné rychlé usmrcení jako v případě ostatních,
ale bičování, mučení na skřipci s následným velmi
pozvolným umučením ohněm. Řetězy byl připoután
na rošt a opékán nad žhavými uhlíky, aby mu jejich žár
působil co největší a nejdelší bolesti. České země
se mohou pochlubit 162 kostely, které mu byly
zasvěceny. Za apsidou našeho kostela se nachází jeho
socha- pro zajímavost: socha stojí na podstavci, který
kdysi „sloužil“ sv. Prokopovi.
Další památky:

11. srpna – pam. sv. Kláry, panny
12. srpna – nez. pam. sv. Jany Františky de Chantal,
řeholnice
13. srpna – nez. pam. sv. Ponciána, papeže
a Hippolyta, kněze, mučedníků
14. srpna – pam. sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie –
doporučený svátek (Pouť v Liběšicích od 17.30 hod.)
16. srpna – 20. neděle v mezidobí

posvátná, že to je stvoření Boží. A my máme schopnost
a právo se v něm zorientovat a jednat. Stvořený svět byl
člověku dán, aby ho spravoval, aby se o něj staral,
ne aby jím manipuloval, choval se jako pán.
I to je pokušení ke hříchu – budete jako Bůh.
Ale my nejsme Bůh a nemáme v přírodě takové postavení
jako on, nýbrž jsme jen část stvoření. Máme pečovat jeden
o druhého a společně o přírodu, z níž čerpáme. Nesmíme
s ní však nakládat jako se svým majetkem, nýbrž jako
s majetkem nám svěřeným. Příroda jako Boží stvoření
má svůj začátek a konec. Jen Bůh je věčný a ty, které Bůh
pozval, adoptoval jako své děti. Naše lidská tíha a slabost
nás uzemňují a my se stále znovu dostáváme do lidských
náboženských představ. Bůh je svatý.
***

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh
v minulosti k našim předkům skrze proroky.
V této poslední době však
promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil
dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.
On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba
jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným
slovem. (Židům 1,1-3a)

INTENCE MŠÍ SV.:
Ne – 9.8.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích – v 10.30 hod.
Ne – 16.8.2015 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích – 10.30 hod. za farníky

Ohlášky před uzavřením církevního manželství
Pan Pavel Šveňha a paní Růžena Žigmundová, bydlící
v Lovosicích se připravují na přijetí církevního sňatku.
Kdo by věděl o jakýchkoliv překážkách, je ve svědomí
zavázán to nahlásit Římskokatolickému farnímu úřadu
v Lovosicích.

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres.

(Ludvík Armbruster)

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

Bůh hledá ctitele, kteří se mu budou klanět v Duchu
a v pravdě. Předpokladem je uvědomit si, že příroda není

Pán Bůh zaplať!

Klanět se pouze Bohu

