Z dnešního evangelia:

Modlitba
Duchu Svatý, který dáváš život celému světu,
vyslyš mne.
Předstupuji před tvou tvář
jako jedno z mnoha tvých dětí.
Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu
a moudrost.
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí
purpurově rudý západ slunce.
Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši ať
slyší tvůj hlas.
Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci,
kterým jsi naučil svůj lid,
Učení skryté v každém lístku a každé skále.
Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad
svým bratrem,
ale abych dokázal zvítězit nad svým největším
nepřítelem – ďáblem a nad sebou samým.
Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma rukama
a upřímnýma očima
přicházel k tobě, aby můj duch, až život zmizí jako
zapadající slunce,
mohl dospět k tobě a nemusel se stydět.

Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém
soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy
budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy
lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou
mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí
své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země
až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku!
Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy,
poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte,
že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud
se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má
slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví
nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
(Mk 13,24-32)

+++
K zamyšlení
Možná nás v souvislosti s koncem vlastního života,
otázkami smrti či konce světa přepadá strach a úzkostný
pocit nejistoty. Ale Ježíšovo slovo je postaveno jinak.
Jestliže přichází ten, kterého celým srdcem milujeme
a
ke
kterému
zaměřujeme
svůj
život,
pak je to čas vytouženého setkání, čas radosti.
V této souvislosti je možné využít závěr církevního roku
k reflexi. Často se stává, že závěr občanského roku
či Vánoc bývá neskutečně hektický. Dělají se uzávěrky,
plánuje se nový rok, navštěvují se různé společenské
akce. Není závěr církevního roku vhodnější příležitostí
k určité rekapitulaci? Možná nejen duchovní,
ale také duchovní! Není právě nyní vhodné ohlédnout
se zpět a rekapitulovat? A také „upřít zrak do dálky“
a ptát se, kudy vede cesta dál?
(vira.cz)
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 16.30 hod.
St – v 16.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 16.30 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. 12.11. zrušena
LUKAVEC
Út 17.11.2015 zrušena

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 15.11.2015
MYŠLENKY PRO ŽIVOT


Technologický a ekonomický rozvoj, který
nezanechává lepší svět a integrálně vyšší kvalitu
života, nemůže být považován za pokrok.
(papež František: „Laudato si“)



Svatost rozhodně není úzkostlivým slušňáctvím
a chorobným otročením tomu, jak mě vidí ti druzí.
Za pravými hodnotami je nutné ponořit se hlouběji
ve ztišení a trpělivém naslouchání můžeme zachytit
hlas, který nás vede od povrchu ke skutečnému
smyslu a řádu.

„Ochraň mě, Bože,
neboť se utíkám k tobě.“

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

171. Co je podstatou každé liturgie?
Liturgie je vždycky především setkáním s Ježíšem
Kristem. Každá eucharistická bohoslužba je oslavou
velikonočního tajemství. Ježíš oslavuje spolu s námi
přechod ze smrti do života a otvírá nám cestu k životu.
Nejdůležitější bohoslužbou na světě byla velikonoční
bohoslužba, kterou slavil Ježíš se svými učedníky
ve večeřadle v předvečer své smrti. Učedníci
se domnívali, že jim Ježíš bude tradičně připomínat
vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Ježíš
ale s nimi slavil vysvobození celého lidstva z moci smrti.
Tehdy v Egyptě uchránila „smrt beránka“ izraelský
národ
před
zhoubným
dílem
anděla
smrti.
Nyní to byl sám Beránek Boží, jehož krev zachrání
lidstvo ze smrti. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání jsou
totiž znamením, že po smrti člověk získává nový život.
Ježíš sám přirovnává svou smrt a vzkříšení
k vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Spásný
účinek Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání se proto
označuje jako velikonoční tajemství. Ve srovnání s krví
beránka, která zachránila Izraelity před smrtí při vyjití
z Egypta, je tím skutečným Beránkem Ježíš sám, protože
vysvobodil lidstvo z osidel smrti a hříchu.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

17. 11. pam. sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
Narodila se v roce 1207. Je dcerou krále Ondřeje
II., neteří matky sv. Anežky České a neteří
sv. Hedviky. Vychovávána byla jako snoubenka
Ludvíka IV. na hradě Wartburgu. Podle tehdejšího
šlechtického zvyku, rodiče domlouvali sňatky
svých potomků už v dětském věku a budoucí
nevěsty byly pro panovníky vychovávány v jejich
rodinách. Durynský lankrabě Heřman proto
v r. 1211 požádal o zasnoubení čtyřleté Alžběty
se svým 11letým synem Ludvíkem a rodiče malou
Alžbětu vypravili i s věnem na hrad Wartburg.
Zde ji o tři roky později, za vzpoury v Uhrách,
zasáhla zpráva o zavraždění její matky

a povzbuzena tetou Hedvikou začala se více upínat
k tomu, co se líbí Bohu. V tom ji podporoval
i Ludvíkův otec Heřman, ač nastávající tchyně
Žofie s ním zajedno nebyla.
Alžběta si s dětskou prostotou zamilovala Ježíše,
kterého ráda navštěvovala v hradní kapli
a byla-li tato zavřena, políbila na znamení lásky
její zámek. Velmi brzy začala se skutky odříkání
z lásky k Ježíši. Často přerušila oblíbenou hru nebo
po prvním tanci prý prohlásila. „Stačí jeden,
ostatních se zřeknu pro Boha.“Provdala se v r. 1221
a před narozením poslední dcery v roce 1227
ovdověla. Po celý život vynikala pokorou
a konáním skutků milosrdné lásky. Přes těžký úděl
po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla úvahy
o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky
ke
Kristu
žila
podle
rad
evangelia
jako františkánská terciářka ve službě nemocným
a ubohým. Zemřela ve 24 letech.
15. listopadu – nez. pam. sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve
16. listopadu – nez. pam. sv. Markéty Skotské,
také sv. Gertrudy, panny
18. listopadu – nez. pam. Posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů Petra a Pavla
21. listopadu – pam. Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
29. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

INTENCE MŠÍ SV.
Ne – 15.11.2015 – v 9.00 hod. za † Antonína a † rodiče
v Sulejovicích – 10.30 hod. na dobrý úmysl
Ne – 22.11.2015 – v 9.00 hod. za † rodiče
v Sulejovicích – v 10.30 hod. na dobrý úmysl

Poutní Mše svatá v kostele sv. Kateřiny
Alexandrijské v Medvědicích se bude konat
28.11. 2015 od 10.00 hod.
6. prosince se bude v kostele v Lovosicích konat Mše
svatá na zakončení vizitace. Sobotní Mše
ve Velemíně (5.12.) a nedělní v Sulejovicích (6.12.)

budou zrušeny. Povinností všech farníků
je zúčastnit se mše svaté s generálním vikářem.

Povinnost, užitečnost a způsob navštěvování
nejsvětější svátosti oltářní, díl 2.
(sv. Jozef Sebastian Pelczar, biskup)
Ke králům pozemským není snadno se dostat,
je potřeba dlouho čekat na vyslyšení. Ke Kristu
je dovoleno přijít každému, i kdyby byl nejchudším
žebrákem. U bran jeho paláce nestojí stráže, o vyslyšení
není potřeba prosit, ale můžeme se směle přiblížit
k
trůnu
a
zvolat
s důvěrou:
Ježíši
Králi,
rač mi naslouchat, a On okamžitě naslouchá naší prosbě
a pak mluví do duše. Přijde-li k němu člověk chudý
a zvolá: Ježíši pomoz – Pán Ježíš hned odpoví: Nebuď
zoufalý, já jsem tvým Chlebem života, posilni nejprve
svou duši a tvé tělo nezemře. Přijde smutný a zvolá:
Ježíši potěš – a Pán Ježíš říká hned: Neplač, ale vezmi
svůj kříž a následuj mně. Přijde sirotek a zvolá: Ježíši,
neopouštěj mě – a Pán Ježíš říká hned: Neboj
se, já ti budu otcem a matkou. Člověk padající pod tíhou
hříchů volá: Ježíši, smiluj se, odpusť – a Pán Ježíš říká
hned: Důvěřuj, lituj, miluj a budou ti odpuštěny
tvé hříchy. Jako kdysi se duše k Ježíšovi přibližovaly,
aby získaly nauku, útěchu a milost, tak i dnes to
všechno mohou u něj vyprosit. Prostředkem k tomu je
navštěvování nejsvětější svátosti oltářní.

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

Pán Bůh zaplať!

