Z dnešního evangelia:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení
na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost
národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé
budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde
na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy
lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou
mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte
hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor,
aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím
a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl
znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny,
kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete
se v každé době, abyste mohli všemu tomu,
co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“
(Lk 21,25-28.34-36)

být proměněn k oslavě Boží. Ježíš nepotřebuje lidi
vyděsit. Ale touží ukázat, jak zásadní věci
se pod rouškou obyčejného všedního života odehrávají.
Každý život je významný, každá událost dějin hraje roli.
Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně tak běda těm,
kteří jsou zmítáni kdejakými „úkazy“, které během dějin
nastanou, či vymýšlejí všelijaké konspirační teorie.
Strach sám o sobě není dobrý rádce.
(vira.cz)
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Vyznáváme, že bychom rádi pomohli svému bratru,

webové stránky:

který se dostal do potíží tím, že se za něho zaručíme.

farnostlovosice.cz

Nauč nás, Hospodine, jednat s rozvahou a nebrat na
sebe odpovědnost tam, kde je třeba, aby ji nesl náš
bližní. Pomoz nám rozpoznat, kdy je třeba v nouzi
pomoci svému bližnímu. A chraň nás před společností
ručitelů, bankéřů, směnárníků a lichvářů.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 7.30 hod. v kapli na faře
St – v 7.30 hod. v kapli na faře
Čt – v 7.30 hod. v kapli na faře
Pá – v 16.30 hod. v kostele
Ne – v 9.00 hod.
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod. 6.12. zrušena
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00 hod. 5.12. zrušena
LUKAVEC
1.12.2015 od 15.00 hod.

Začíná Svatý rok, rok Božího milosrdenství
AKTIVITY V TÝDNU:
Pozornost církve se opět obrací k Vánocům. Ale nikoli
jen k narození miminka – Ježíše. Nejprve se budeme
ptát po druhém příchodu Krista, tedy na konci věků.
Příchod – advent – znamená pravdivý soud nad naším
jednáním.
(vira.cz)

K zamyšlení
Možná až neuvěřitelně blízko jsou v liturgii kladeny
vedle sebe začátek Ježíšova vstupu do světa a konec
věků. Slavení Vánoc, na které se připravujeme,
je připomínkou začátku Ježíšovy záchrany. Jeho druhý
příchod je synonymum ukončení světa. Obě skutečnosti
spolu úzce souvisí! Ježíš přišel proto, aby každý člověk
mohl přijít k Bohu na konci své pouti! Ba co více,
aby celý svět mohl přes veškeré zasažení zlem

+ Modlitební skupina Út od 7.00 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 29.11.2015

MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Nehledejme to, co se nám líbí, ale najděme zalíbení
v tom, co děláme.
Svěříš-li svou minulost do rukou psychiatra, napíše
ti prášky na spaní. Svěříš-li svou minulost do rukou
psychologa, bude tě učit, jak na ni zapomenout.
Svěříš-li svou minulost do rukou Ježíše, uzdraví ji.
Spiritualita harmonizuje život člověka.

„K tobě, Hospodine,
pozvedám svou duši.“

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

174. Neztrácí svátost svůj účinek, když ji udílí člověk,
který toho není hoden?
Nikoliv. Svátosti působí prostým udělením (ex opere
operato), protože v nich působí sám Kristus. Tedy
nezávisle na mravním postoji nebo na duchovním
přístupu udělovatele. Postačí pouhá jeho vůle jednat
ve shodě s církví.
Udělovatelé svátostí by v každém případě měli vést
příkladný život. A přece svátosti nepůsobí kvůli jejich
osobní svatosti, nýbrž z moci Ježíše Krista, který v nich
osobně jedná. Respektuje ovšem přitom naši svobodu,
ve které se rozhodujeme, jestli tu či onu svátost
přijmeme nebo ne. Proto svátosti mohou plně působit
jen za předpokladu, že se v nich spoléháme na Krista.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

6. prosince – nez. pam. sv. Mikuláše,
biskupa
Měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra
v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka).
V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána,
byl poslán do vyhnanství. Vrátil se a roku 325
se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě
papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti.
Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky. Podle
legendy se v rodném Mikulášově městě dostala
do velké nouze jedna rodina šlechtického původu,
v níž otec, který neměl na věno pro své tři dcery, chtěl
prodávat jejich panenství. Mikuláš, aby je uchránil
od údělu prostituce a zbavil nejhorší bídy, za noční
tmy jim vhodil do okna měšec s penězi, dostačujícími
jako věno pro první dívku. Totéž udělal ještě dvakrát
a svými milosrdnými skutky utvrdil rodinu ve víře
v Boží lásku a uchránil ji.
30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. prosince – nez. pam. sv. Edmunda Kampiána,
kněze a mučedníka
3. prosince – pam. sv Františka Xaverského, kněze
4. prosince nez. pam. sv. Jana Damašského, kněze
a učitele církve
6. prosince – 2. neděle adventní.

Začínáme sloužit rorátní Mše svaté (úterý, středa,
čtvrtek) ráno v 7.30 hod. v kapli na faře. Mše sv. bude
spojena s denní modlitbou církve- ranními chválami
(Jitřní).

spravedlnosti, život, který naplní opravdové lidské
tužby. Nemáme s tím ještě zkušenost, ale to neznamená,
že je to neskutečné. Nám také připadá jako běžné
to, co se našim předkům jevilo jako nemožné.

INTENCE MŠÍ SV.

Díky Pane, že se nemusíme bát beznaděje a toho,
že nemáme a nemůžeme mít vliv na naši vlastní
budoucnost. Díky, že můžeme říct spolu s Janem: „Přijď,
Pane Ježíši.“

Ne – 29.11.2015 – v 9.00 hod. za uzdravení vnučky
Natálky
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za farníky
Út – 1.12.2015 – za nemocného manžela a rodinu
Pá – 4.12.2015 – za nemocného manžela a rodinu
Ne – 6.12.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích – v 10.30 hod. zrušena

Michal Krátký

Modlitby malé
Básně

VEĎ, CHRAŇ, ŘIĎ
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.

Nemusím mít obavy a strach
Ježíšova odpověď na obavy, strach a beznaděj učedníků
byla: „Nebojte se, opět přijdu…“
Království Boží je člověk totiž schopen přijmout, nikoli
stvořit. Je to podobné, jako když se někdo topí:
potřebuje pomoc zvenčí – sám si nepomůže. Potřebuje
pomoc
shora.
Dnešní
člověk
mnohdy
žije
v neskutečném virtuálním televizním světě. Něco jiného
je však vymyšlený příběh a něco jiného je skutečnost.
Stav, ve kterém žijeme, je tvrdá realita. My nemůžeme
vypnout život jako televizi s tím, že nás se to netýká.
Nás se to týká, my v této realitě žijeme.
A přesto, nebo také právě proto dal Bůh lidem
do srdce i touhu po věčnosti. Touhu po ukončení zla,
nečestného
jednání,
nespravedlnosti,
nemocí,
narušených vztahů atd. Nebojme se, Bůh o naší touze
ví a ona bude naplněna.
To, co Bůh připravuje člověku, není nic náboženského,
nehmotného, nějaké „sezení na obláčku a houpání
nohama“, ale je to smysluplný život plný poznání,

Je strašné navždy zahynout,
nikomu toto nepřeji,
lepší je v Tobě spočinout,
což chtěl bych mnohem raději.
Všechno má svůj daný čas,
víra, láska, naděje,
stéblo vydává svůj klas,
šťasten je, kdo miluje.
Bez Tebe nezmůžeme nic, to víme,
proto Tě, Bože, poctivě prosíme.
Veď nás, chraň nás, řiď a opatruj stále,
ať toužíme ctít Tebe, svého Krále.
(Se zvolením autora)

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

Pán Bůh zaplať!

