Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:

Modlitba
Je neděle, přestávka v pracovním ruchu,

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů
Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří
z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma,
to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží
podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce;
po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou;
a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání
pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto
se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji
učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně
nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře
to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid
mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo
mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými
ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a držíte
se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl
jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka nemůže
poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází
z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí,
vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy,
cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist,
urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra
a člověka poskvrňuje.“
(Mk 7,1-8.14-15.21-23)

odpočinek, radost, život.
Každá neděle připomíná tvé zmrtvýchvstání, to,
že žiješ.
Děkuji ti, že celé lidstvo zase prožilo jeden týden.

VÁCLAV

č. 33. (2015)

30.8.2015
22. neděle v mezidobí

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice

Dej, ať kazatelé, kteří tě dnes zvěstují,

Webové stránky:

najdou slovo života.

farnostlovosice.cz

Přijď tvé království.
Dej, ať stále lépe poznávám, co chceš skrze mne
vykonat.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod. 1. 9. v 7.30 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.

AKTIVITY V TÝDNU:
K ZAMYŠLENÍ
K plnému porozumění dnešnímu evangeliu je vhodné
přečíst ještě jednu scénu, která navazuje na náš text
(Mk 7,24-30). Teprve v kontrastu celé sedmé kapitoly
vyvstane smysl Ježíšovy výtky. Víra vyžaduje skutky
(druhé čtení), ale skutky nejsou důvodem spásy. Bůh sám
skrze Kristovu oběť zachránil člověka. Naše skutky jsou
odpovědí na Boží pomoc. Podobně je tomu se „skutky
Zákona“, tedy s náboženskými předpisy. Mají být
odpovědí, obsahovat vnitřní smysl, který člověka motivuje
k tomu, aby je dělal. Pokud skutek spojený s náboženskou
praxí není nesen vírou, ale jen nařízením či bezduchým
„vždycky to tak bylo“, pak sotva může sloužit ke vzdání
úcty Bohu.
(vira.cz)

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 30.8.2015

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Mít mnoho přátel nezávisí na bohatství ani na chudobě,
ale na skromném, spokojeném srdci.
 Skuteční umělci života jsou šťastni již tehdy, když
nejsou nešťastni.
 Jen pramálo lidí chápe, jak nekonečně mnoho je skryto
v samotě.


„Hospodine,
kdo smí prodlévat v tvém stánku?“

„YOUCAT”

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

161. Co je to peklo?
Peklo je stav věčného odloučení od Boha, absolutní
nepřítomnost lásky.
Ten, kdo vědomě a ze svobodné vůle zemře v těžkém
hříchu, aniž by litoval, a kdo navždy odmítne milosrdnou,
odpouštějící Boží lásku, sám se vylučuje ze společenství
s Bohem a s blaženými. Nevíme, jestli se skutečně najde
někdo, kdo by v okamžiku smrti pohlédl do tváře absolutní
Lásce a stále by ještě dokázal říkat „ne“. Naše svoboda
ovšem připouští takové rozhodnutí. Ježíš nás varuje,
abychom se neuzavírali bídě jeho bratří a sester, jelikož
by nás takové jednání mohlo od něho navždy odloučit.
„Potom řekne i těm po levici: ‚Pryč ode mne,
vy zlořečení… Cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto
nejposlednějších, ano pro mne jste neudělali“.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

3. září – pam. sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
Narodil se kolem roku 540 v Římě do významné
patricijské rodiny Gordiána z rodu Anicia a Sylvie, kteří
měli velký majetek na Sicílii. Stal se prefektem,
ale vzdal se výhodného úřadu i velkého majetku, aby šel
za Kristem jako mnich. Byl ale povolán na Petrův stolec
a z něj velmi úspěšně řídil církev přes velké množství
nesnází. Řádil mor, hlad, langobardská vojska, klesala
kázeň, bylo třeba šířit evangelium do nových misií, jeho
tělo sužovala nemoc. S tím vším se Řehoř I., služebník
služebníků a především Ducha svatého, s jeho pomocí
utkal a zvítězil. Zanechal mnoho dopisů a spisů,
upevnění
liturgie
a
zpěvu.
Nejznámějším
je "gregoriánský chorál". Zdálo by se, že Řehoř Veliký
byl podle své činnosti pevného zdraví, ale opak
je pravdou. Většinu pontifikátu byl sužován chorobami,
zejména onemocněním žaludku. Tělesná slabost
ho od roku 599 nutila k převážnému setrvávání na lůžku
a přesto pevnou rukou řídil církev do 65ti let,
kdy 12.3. 604 skonal.
Další památky:

1.9.1939 roku hitlerovské Německo zaútočilo na Polsko.
Vypukla 2. světová válka.
Prosme za mír pro celý svět.

4. září – první pátek v měsíci
6. září – 23. neděle v mezidobí

INTENCE MŠÍ SV.:
Ne – 30.8.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích – 10.30 hod. za † Karla Vaňka
a Marii Lupínkovou
Út – 1.9.2015 – za † rodiče
St – 2.9.2015 – na dobrý úmysl
Ne – 6.9.2015 – v 9.00 hod. sloužena Mše sv. k zahájení
nového školního roku - za žáky, studenty a jejich učitele.
Také při ní požehnám aktovky, učebnice, pomůcky
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † pana Antonína Tlustého

25.8.2015 byl ve věži kostela Nejsvětější Trojice
v Sulejovicích umístěn zrestaurovaný zvon (fotky
na webu). Díky úsilí farníků, finanční pomoci Obecního
úřadu v Sulejovicích a Biskupství litoměřického,
se podařilo obnovit krásnou památku, která bude dlouhá
léta sloužit celé obci.
Velmi srdečně děkuji všem, kteří finančně podpořili
toto dílo, zvláště však dárcům ze Sulejovic, Vchynic,
Lovosic a okolí. Vybralo se celkem 13.500,- Kč.
Mnohokrát vám děkuji!!!

Odpuštění
„Kdyby naší největší potřebou byly informace, potom
by nám Bůh poslal učitele. Pokud by byl technický pokrok,
poslal by nám vědce. Jestli by to byly peníze, poslal
by nám ekonoma. Protože je naší největší potřebou
odpuštění, poslal nám Bůh Spasitele.“
(M. Lucado)
Jedním z velmi důležitých životních cílů je získat pokoj
ve své mysli. Důležitým prostředkem k jeho získání
je odpuštění. Nejdříve je musíme přijmout vírou od našeho
milujícího Boha a teprve potom budeme sami schopni
odpouštět druhým lidem. Když nám náš Bůh odpouští,
jedná s námi „pozitivně nespravedlivě“. Odpuštění
je ovocem jeho milostivého charakteru. Proto nás jako
nejlepší Učitel lásky může učit odpouštět i v našich
mezilidských vztazích.
Ten, kdo se nenaučí odpouštět, nepostaví most,
po kterém jednou bude muset sám přejít. Každý
z nás potřebujeme odpuštění. Zvládněme tuto lekci, dokud
žijeme, protože druhá šance už nepřijde. Těšme
se z odpuštění, které dostáváme od Boha díky oběti Pána
Ježíše, a „obětujme se“ i my podle jeho vzoru v našem
odpuštění lidem, kteří nám ublížili.

Chci také oznámit, že 20.9. 2015 od 10.30 hod. se bude
v kostele Nejsvětější Trojice v Sulejovicích konat Mše
sv. s žehnáním plodů země a po ní děkovno-prosebná
modlitba a slavnostní vyzvánění.
12.9.2015 se v Milešově koná slavnost - Zdeněk
Kašpar Kaplíř ze Sulevic – více na plakátku
na nástěnce.

Pokračuje příprava na Národní eucharistický
kongres.

Všichni jste srdečně zváni!!!

Za měsíc Svatováclavská pouť.
Mše svatá bude v 10.30 hod.

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

Pán Bůh zaplať!

