Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:

Modlitba
Hospodine, uvědomil jsem si,

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou
rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim:
„Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit
jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost
vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku
při stvoření však Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Proto
opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva
budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale jeden.
A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě
se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se
rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči
ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá
se za jiného, dopouští se cizoložství.“ Matky přinášely
k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim
to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl
jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť
takovým patří Boží království. Amen, pravím vám:
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho
nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

že přesně nevíme, co je zde po nás požadováno,
o jaká slova jde a jak slova moudrosti zjistit.
Pomoz nám, prosím, slova moudrých lidí rozpoznat,
zaslechnout a přijmout je.

VÁCLAV

č. 38. (2015)

4.10.2015
27. neděle v mezidobí

Týdeník

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

Otevři nám uši pro slova moudrosti

Webové stránky:

a proměňuj nás těmito slovy ke svému obrazu.

farnostlovosice.cz

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)
VELEMÍN
So – v 10.00 hod.
LUKAVEC Út 6.10.2015 v 15.00 hod.

(Mk 10,2-16)

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 16.30 hod.
+ Křesťanské rozhovory St 7.10.2015 od 18.30 hod.

K ZAMYŠLENÍ

Otázka rozvodu je v posledku vlastně chybně postavena.
Mnohem důležitější je otázka, jak s manželstvím
nakládáme, než nastal nějaký problém. Velmi často
se neodvažujeme prohlubovat vztah otevřenou komunikací,
řešením problémů. Někdy podceňujeme sílu pokušení.
Ježíšova slova o tvrdosti srdce jsou poukazem
na to, že někde mnohem dříve vstoupil do srdcí manželů
problém. Jestliže partnerem z nějakého titulu pohrdáme,
nedokážeme otevřeně mluvit… je to zásadní signál,
že je třeba začít něco dělat. A řešení jsou! Jen najít odvahu.
Možná oslovit nejbližší přátele, možná kněze. Někdy
je třeba hledat pomoc u odborníka či využít manželská
setkání a další programy. Pán manželstvím velice fandí!
(vira.cz)

Odpověď k žalmu – neděle 4.10.2015

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Napomínání sice k lásce patří, ale ten, kdo se příliš
soustřeďuje na napravování všech kolem, lásku ubíjí.
 Do nebe si neodneseme opravdu nic, ale najdeme
tam všechno, co jsme darovali Bohu a bližním.
 Nejhorší není zemřít, to nás nakonec čeká všechny;
nejhorší je promarnit svůj život.


„Ať nám Hospodin žehná
po všechny dny našeho života.“

„YOUCAT”

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

166. Proč církev slaví bohoslužbu tak často?
Už starozákonní Izrael přerušoval „sedmkrát za den“
práci, aby chválil Boha. Ježíš se účastnil bohoslužeb
a modliteb svého národa; vedl své učedníky, jak se mají
modlit, a shromáždil je ve večeřadle a u společného stolu
se obětoval za všechny lidi. Církev, která vybízí
k bohoslužbě, následuje jeho příkaz: „To čiňte na mou
památku“.
Tak jako člověk nabírá vzduch do plic, aby mohl
žít, stejně i církev dýchá a žije tím, že slaví bohoslužbu.
Bůh sám nám každodenně vdechuje nový život
a obdarovává nás svým slovem a svátostmi. Můžeme užít
ještě i jiného obrazu: každá bohoslužba je jako
dostaveníčko lásky, které nám Bůh zapsal do diáře.
Ten, kdo již někdy pocítil Boží lásku, rád spěchá na toto
setkání. Ten, kdo zrovna neprožívá žádné silné city, a přece
jde, dokazuje Bohu svou věrnost.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

4. října – pam. sv. Františka z Assisi
Narodil se v roce 1182 v Assisi v Umbrii ve střední
Itálii a při sv. křtu dostal jméno Jan. Jeho otec Petr
Bernardone pocházel z Florencie a byl bohatým
obchodníkem s látkami. Matka Dominika, roz. Piku,
měla ještě syna Angela, který se později oženil.
Vzhledem k tomu, že otec obchodoval s Francií,
naučili se francouzštině i jeho děti a malý Jan začal
být příbuznými nazýván Francouzem a Franciskem
(z toho Francesco - František). Otec si přál,
aby se kupcem stal i František, který znal i latinu,
ale jeho život se ubíral jiným směrem. Zprvu bychom
ho snad mohli označit za bouřlivého mladíka, v němž
ale převládala dobrota srdce. Ve svém postavení
nehleděl na peníze a pěkně oblékaný pobýval rád
ve veselé společnosti. Zároveň byl štědrý k chudým
a když jednou pro nedostatek času odbyl žebráka,
s lítostí se pak za ním rozběhl. V době,
kdy se materialismus rozrůstal i v údech Církve, začal
ji František obnovovat nastoupením cesty v absolutní
chudobě a životem podle evangelních rad. Založil nový
řád "Menších bratří" (Minoritů) i jeho františkánské
větve pro ženy a laiky žijící ve světě. Prioritou a nejvyšší
hodnotou v jeho životě byla láska. S ní souvisel i jeho

soulad s přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli
a touha po spáse duší byla doplněna darem stigmat, která
ho ještě více připodobnila ke Kristu. Zemřel ve věku
44 let.
Františkáni přišli do Prahy ještě za života svého
zakladatele, roku 1225 a během 35 let měli v českých
zemích 30 klášterů.

Další památky:
6. října – nez. pam. sv. Bruna, kněze
7. října – pam. Panny Marie Růžencové
9. října – nez. pam. sv. Dionýsia, biskupa
a druhů, mučedníků; také pam. sv. Jana Leonardiho,
kněze
11. října – 28. neděle v mezidobí,

INTENCE MŠÍ SV.:
Ne – 4.10.2015 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích – v 10.30 hod.
Čt – 8.10. – na dobrý úmysl
Ne – 11.10.2015 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích – v 10.30 hod.

Ve čtvrtek 8.10. budeme pamatovat na našeho otce
biskupa Jana Baxanta, který ten den slaví narozeniny.
V sobotu 10.10.2015 bude v katedrále v Litoměřicích
Mše svatá v 10.00 hod, Bude se konat jáhenské svěcení.

Štěstí
„V životě nás potkává štěstí i neštěstí úplně náhodně.
Vnitřní pocit štěstí ale na náhodě nikdy nezávisí.“
(Maurice Maeterlinck)
Zárodek našeho štěstí i neštěstí si nosíme ve svém nitru.
Naše myšlenky předurčují to, jak se cítíme, i to, co pak
děláme. Pokud se každý den učím žít v míru sám se sebou,
přijímat své klady i limity, pak svoje štěstí nehledám,
ale rozdávám. A světe div se, čím víc ho rozdávám,
tím méně přemýšlím o tom svém a jen s úžasem pozoruji,
že lidé v mém okolí jsou díky mému rozdávání šťastnější.
Někdo moudrý prohlásil: „Člověk se žene za štěstím
a přitom neví, že tím největším štěstím může být on sám
pro druhé.“ Tak jako žena, která chce být šťastná se svým

mužem, musí pro něho mít spoustu pochopení a trochu
lásky, zatímco muž, který chce být šťastný se svou ženou,
pro ni musí mít hromadu lásky a trochu pochopení.
Vyzkoušejte si to a uvidíte, že budete šťastni, snaha
se vám určitě vyplatí. Přestane vám vadit, že vás někteří
lidé ve vaší vytrvalé snaze dělat druhé šťastnějšími občas
hodí do „vody“ nepochopení a výsměchu. I tak vyplavete
s rybou v zubech. Znáte někoho, kdo je šťastnější
než ti, které Boží láska obdarovává každý den rozličnými
způsoby? Pokud se hlásíte ke křesťanství, pak ať toto štěstí
dnes přeteče přes vás i na další lidi.
„Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem
je Hospodin!“
(Ž 144,15)

Plán evangelizace - Lovosice 24. - 25. října 2015
Nejen pro mladší generaci, ale i pro všechny ostatní
bez ohledu na životní filozofii.
Přijede skupina mládeže z Polska (cca 20 osob)
v doprovodu kněze.

24. října - sobota
16.00 hod. – „Zelené náměstí”
- hudba, písničky, tance – chvály, - pantomima,
svědectví
17.30 hod. – kostel sv. Václava
- modlitba Svatého růžence (modlí se farníci)
18.00 hod. – kostel sv. Václava - Mše sv.
19.30 hod. – kostel sv. Václava
- adorace Svatého Kříže se zpěvem a rozjímáním

25. října – neděle
9.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Václava

