Z dnešního evangelia
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu
přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli
mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství
při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy
ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést
do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však
sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali
dotírat
otázkami,
vzpřímil
se
a
řekl
jim:
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden
za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám
a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam
se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo,
Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška
už nehřeš!
(Jan8-1-11)

Modlitba
Pane Ježíši Kriste, ty jsi na kříži vydal svůj život
za mne, protože mne miluješ.
Miloval jsi mne až do konce, až do smrti.
Ve smrti jsi pro mne otevřel své srdce,
abych se v něm směl s celým svým neklidem skrýt,
s celou svou rozervaností, s pocity viny.
Děkuji ti za tvoji ukřižovanou lásku, která mi dává
volnost, která mě nechává žít.
A já tě prosím, abych do sebe přijal tvou lásku
a aby mnou pronikala směrem k lidem, s nimiž
se denně setkávám.
Dej, abych byl schopen tvou lásku přijmout a abych
v ní poznal základ své existence.
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 16.30
St – v 16.30
Čt – v 7.30
Pá – v 16.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00
VELEMÍN
So – v 10.00
19.3. zrušena
Pátek – v 16.30 křížová cesta a po ní Mše svatá

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 15.30

Myšlenky pro život

K zamyšlení
Farizeové se Ježíše ptají: „Máme dodržovat zákon, nebo
ne?“ Zřejmě jim vůbec nejde o ženu, ale o usvědčení
Ježíše, který přece nemůže popřít Boží zákony. Ve svých
důsledcích tito muži soudí Boha za nemilosrdenství.
Otevřeli ale důležitou otázku: Je nutné jakýkoli pozitivní
(tedy výslovně formulovaný) zákon plnit doslova podle
litery, anebo podle jeho významu? Ježíš dává jasnou
odpověď: Dodržujte zákon především sami. A Bohu
přenechte soud nad těmi, kteří selhali. Bohu totiž záleží
na každém a stále hledá cesty, jak těmto lidem pomoci
k obrácení.(vira.cz)






Napadají nás myšlenky… Jsou-li zvenku,
mohou být dobré nebo špatné. Ale přicházejí-li
z nitra,
jsou
jistě
od
Boha.
(ignaciánské Exercicie)
Kdo zpívá, dvakrát se modlí.
(sv. Augustin)
Tak jako se svíce zažehuje od hořícího plamene
jiné svíce, tak se i víra jednoho člověka
rozněcuje od druhého.
(Romano Guardini)

INTENCE MŠÍ SV.
Ne13.3.2016 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Blanku Krasnickou
Ne 20.3.2016 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za Piotra

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

187. Jak důležitá je neděle?
Neděle je ústředním bodem křesťanského času,
protože v neděli slavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Tak se každá neděle stává malou oslavou Velikonoc.
Ten, kdo neslaví neděli nebo kdo ji sám pro sebe zrušil,
tomu zbývá pouze týden se sedmi pracovními dny.
Člověk, který byl při stvoření předurčen k radosti, klesá
na úroveň pracovního zvířete a otroka konzumu.
Musíme se už tady na zemi učit, jak správně slavit, jinak
si v nebi nebudeme vědět rady. V nebi je totiž pořád
neděle.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

19. března - slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny Marie
O svatém Josefu, pěstounu Pána Ježíše,
se zmiňuje jenom evangelista Matouš a Lukáš.
Josef byl snoubencem Panny Marie, když počala
z Ducha svatého. A protože to byl muž
spravedlivý a nechtěl ji vydat hanbě, rozhodl
se, že ji potají propustí. Ve snu se mu však zjevil
anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj
se vzít k sobě svou manželku Marii, vždyť
co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí
syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid
od jeho hříchů." Svatý Josef je s Marií v Betlémě
při narození Ježíše a při návštěvě mudrců,
odvádí ji s dítětem do Egypta, aby je uchránil
před Herodem, je se svou manželkou
v Jeruzalémě, když nesli dítě do chrámu, putuje
s rodinou do posvátného města na velikonoční
svátky a hledá dvanáctiletého Ježíše, který seděl
v chrámě uprostřed učitelů, poslouchal je a dával
jim otázky. To je poslední zmínka o svatém
Josefu. Kult svatého Josefa je poměrně
nedávného data; teprve od XV. století

se v kázáních o životě a ctnostech Ježíšova
pěstouna často mluví. Svátek Josefa řemeslníka
se slaví prvního máje, v Den práce.
15. března - nez. pam. sv. Klementa Marie
Hofbauera
17. března – nez. pam. sv. Patrika
18. března – nez. pam. sv. Cyrila
Jeruzalémského
20. března – Květná neděle – posvěcení ratolesti
a průvod.

Ukřižovaná láska
Nejpatrnější láska Boha k nám je na kříži jeho
Syna. Během svého života se Ježíš láskyplně
dotýkal, objímá děti a nemocné uzdravuje něžným
dotykem. Objetí je podstatným výrazem lásky, ale
objetím mohu toho druhého také spoutat. Na kříži
vidíme jinou lásku, už ne lásku, která spoutává,
nýbrž která dává svobodu. Je to láska, která
se vydává. Je to láska, která se dává, aby ten druhý
měl život. Nejpůsobivějším obrazem Kristovy
lásky je pro nás otevřené srdce Ježíšovo. Probodené
srdce mi ukazuje, že láska bez bolesti neexistuje.
Kdykoliv miluji nějakého člověka, stávám
se zranitelným. A jakmile mě ten druhý zklame,
zasáhne mě to až do srdce. Nemohu se proti tomu
bránit. Uzavřít se mohu vůči lidem, kteří mi nejsou
tak blízcí. Ježíš miloval dokonce i ty, kteří
ho odmítali. Nechránil se před nimi tím, že by byl
tvrdý jako křemen. Ale právě láska, která miluje
dokonce i své nepřátele, je ve své zranitelnosti
a bezmoci silnější než veškerá nenávist tohoto
světa. A naplní nás hlubokým mírem. Stojím
nad
zlobou,
protože
v ní
rozpoznávám
nevědomost a slepotu. Jsem-li schopen milovat
své nepřátele, pak mě tito nepřátelé mohou sice
zraňovat, ale nemohou mě ovládat. Láska ve mně
je silnější než všechny pokusy infikovat mě jedem
nenávisti

51. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
18. - 19. března 2016 Litoměřice

Motto: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství (Mt 5,7)
PROGRAM
Soutěž o SDM Krakov 2016 zdarma
Začátek v pátek 18.00 hodin mší sv. v kapli Diecézního
domu kardinála Trochty (Komenského 4)
Zahájení sobotního programu v 9.00 hodin v kině Máj
(Sovova ul.)
Hosté:
R.D. Radek Vašinek a sestra M. Dominika Konečná OSF
Odpolední skupiny:
témata, skutky milosrdenství, sport, výlet...
15.00 hodin - pouť do katedrály, projití Svatou branou
Svatého roku milosrdenství
15.30 hodin - Mše svatá
Doporučený příspěvek na setkání: 150,- + nocleh
v DDKT 50,- (s sebou karimatku a spacák)
Přihlašování: na www.dcml.cz

