Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:

Modlitba

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím
Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu
hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal
ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl
se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl:
„Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel
sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak
přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však
jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí
a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch,
i němým řeč!“
(Mk 7,31-37)

Pane Ježíši,
Ty jsi zdrojem životní síly.
Někdy se mi stává, že s Tebou ztrácím osobní kontakt,
a pak Tvá síla nemůže proudit do mého života.
Pomoz mi, abych byl dnes po celý den s Tebou

VÁCLAV

Č. 34. (2015)

6.9.2015
23. neděle v mezidobí

Týdeník

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

v kontaktu

Webové stránky:

farnostlovosice.cz

a díky tomu mohl mít dostatek síly na vše, co mi
dnešek přinese.

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.
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
11.9. zrušena, bude 12.9. od 11.00 hod.
VELEMÍN
So – v 10.00 hod. 12.9. zrušena
LUKAVEC
Út 8.9.2015 – v 15.00 hod.

AKTIVITY V TÝDNU:
K ZAMYŠLENÍ
Ježíšovo uzdravení v Desetiměstí je více než jen zázrak.
Věnuje pozornost pohanovi. Symbolicky je jeho postižení
takové, že neumí slyšet Boží hlas, a tedy Hospodina
nemůže dobře chválit. Ale Ježíš mu zázrakem navrací
možnost chválit Boha správně! Z našeho hlediska
nás obklopují lidé, kterými pohrdáme, protože jsou špinaví
nebo vyznávají divné hodnoty či jde o imigranty… Ježíš
netoleruje špatnost, ale otevírá Boží království všem.
A to nikoli tím, že by se dotyčný polepšil. Asi těžko mohl
svoji hluchotu nějak sám měnit. Ježíš zasahuje svojí mocí.
Dnešní texty nás povzbuzují k naději v Boží moc, ale také
jsou velkou výtkou uzavřenosti do vlastních zvyklostí
a řádů, které jsou jen dočasné a tedy je občas potřebné
je změnit.
(vira.cz)

+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod.
+ Křesťanské rozhovory – St 9.9. od 18.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 6.9.2015

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
V každém způsobu odpuštění je ukryta vzpomínka
na ztracený ráj.
 Nejkratší cestou mezi dvěma lidmi je úsměv.


  


Rádio je dobré. Kino je dobré. Desky jsou dobré. Čtení
je lepší. Ale občas bys mohl dělat, jako by to všechno
neexistovalo. Přišel bys k sobě samému.

„Duše má, chval Hospodina!“

„YOUCAT”

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

162. Jestliže Bůh je láska, jak vůbec může existovat
peklo?
Není to Bůh, kdo zatracuje člověka. Je to člověk sám,
kdo odmítá milosrdnou Boží lásku a kdo se dobrovolně
připravuje o (věčný) život tím, že se sám vylučuje
ze společenství s Bohem.
Bůh touží po společenství i s tím posledním hříšníkem;
přeje si, aby se všichni obrátili a byli zachráněni. Avšak
Bůh stvořil člověka svobodného a respektuje
jeho rozhodnutí. Ani Bůh sám si nemůže lásku vynucovat.
Jako milující je „bezmocný“, pokud si někdo místo nebe
zvolí peklo.

v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † pana Antonína Tlustého
Čt – 10.9.2015 – za † maminku a babičku Marii
a za uzdravení pravnučky
Ne – 13.9.2015 – v 9.00 hod. za † paní Janu
Rajchertovou
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

8. září – svátek Narození Panny Marie
Mimořádné Mariino místo a postavení v dějinách
spásy vyplývá z toho, že je Matkou Spasitele podle
přislíbení, o němž hovoří již začátek Bible (Gen 3,15)
a nejedno proroctví. Patří k nejstarším mariánským
svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století
v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky
postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice
narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně. V tomto místě
dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny
Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla
(+446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně
za papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí
do 4 hlavních bazilik. Slavme Mariino narození s radostí
a čistým srdcem! Jak se hodí na její gratulanty
a jak přísluší Božím dětem.

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.

28.9. Svatováclavská pouť.
Mše svatá bude v 10.30 hod.
Bůh mi dává sílu, když ji postrádám
Tato slova nenapsal apoštol Pavel v pohodlném křesle,
ale v temné kobce římského vězení. Není to prázdné slovní
gesto pokrytce, který chce zapůsobit na city druhých.
Je to vyznání Kristova následovníka, který se na jedné
straně naučil žít v nesnadných podmínkách Bohu
nepřátelského světa a na druhé straně v plnosti Boží milosti
a lásky. Svým vyznáním Pavel nechce říct, že od Boha
dostává sílu k okázalým skutkům, kterými by demonstroval
víru a naplňoval svá přání. Má správně seřazené životní
hodnoty a z celého Nového zákona je zřejmé, že všechny
dary a životní situace – i ty pro něho nepříjemné – dovedl
využít
k oslavě
Boha
a
k užitku
druhých.
Kde jiní kapitulují, tam vítězí.
Máš-li na své životní cestě překážky, které se zdají být
nepřekonatelné, opři se o Boží zaslíbení a přijmi nabídku
jeho pomoci. Bůh tě povede cestou, která je pro tebe
nejlepší. Pamatuj na zkušenost prověřenou nejenom
Pavlem, ale všemi generacemi Kristových následovníků.
„Trošku od Boha je více než velké množství od člověka.
Co je od člověka, je nejisté, to můžeme ztratit nebo
rozházet. Co je od Boha, to drží jako hřebík na pevném
místě.“
(John Bunyan)

Chci také oznámit, že 20.9. 2015 od 10.30 hod. se bude
v kostele Nejsvětější Trojice v Sulejovicích konat Mše sv.

Další památky:

9. září – nez. pam. sv. Petra Klavera, kněze
10. září – nez. pam. bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka
12. září – nez. pam. Jména Panny Merie
13. září – 24. neděle v mezidobí

INTENCE MŠÍ SV.:
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

Pokračuje příprava na Národní eucharistický
kongres.
s žehnáním plodů země
a po ní děkovnoprosebná modlitba a slavnostní vyzvánění.

12.9.2015 se v Milešově koná slavnost - Zdeněk
Kašpar Kaplíř ze Sulevic – více na plakátku
na nástěnce.

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

Pán Bůh zaplať!

