Z dnešního evangelia
Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše
k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že tento
člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává
se za krále Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“
Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím
a lidu: „Neshledávám na tomto člověku žádné provinění.“
Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém
Judsku, počínajíc Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel,
zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl,
že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také
právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě. Jakmile Herodes
spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál
uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak udělá
nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec
neodpovídal. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal najevo,
že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch; dal ho obléci
do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. Pilát svolal
velekněze, členy velerady i lid a řekl jim: „Přivedli jste
mi tohoto člověka, že prý pobuřuje lid. Já jsem ho vyslechl
ve vaší přítomnosti, ale neshledal jsem, že by se tento člověk
provinil něčím z toho, co na něj žalujete. Ale ani Herodes
ne, vždyť ho poslal nazpět k nám. Prostě nespáchal nic,
co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak
ho propustím.“ Ale oni se všichni dali do křiku: „Pryč s ním!
Propusť nám Barabáše!“ Ten byl uvržen do žaláře pro nějakou
vzpouru vzniklou v městě a pro vraždu. Pilát začal znovu
na
ně
naléhat,
protože
chtěl
Ježíše
propustit.
Ale oni odpověděli křikem: „Ukřižuj ho, ukřižuj!“ Pilát
se proto rozhodl povolit jejich žádosti: propustil toho, který
byl uvržen do žaláře pro vzpouru a vraždu a kterého
si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim stalo po vůli. Když
ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě
přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které nad ním naříkaly
a plakaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Jeruzalémské dcery,
neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými
dětmi; přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: ‘Blahoslavené
neplodné, životy, které nerodily, a prsy, které nekojily!‘ Tehdy
lidé začnou říkat horám: ‘Padněte na nás!‘ a pahrbkům:
‘Přikryjte nás!‘ Neboť když se toto děje se zeleným stromem,
co se teprve stane se suchým!“ Spolu s ním byli vedeni
na popravu také dva zločinci. Když došli na místo, které
se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po
pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál
a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl,
ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali
se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když
jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis:

„To je židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli
na kříži, se mu rouhal. „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe
i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť
jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě:
dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali,
ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě,
až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen,
pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct
hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne,
protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla.
Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím
svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled. Když
setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl
skutečně spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam
shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili
se v prsa a vraceli se domů.
(Lk 23,1-9.11.13-21.24-47)

Modlitba
Pane Ježíši Kriste, ty jsi na kříži vydal svůj život
za mne, protože mě 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.





MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Jako jediný kámen může uvést do pohybu lavinu,
tak jediný člověk, který změnil sám sebe a dá svůj
život plně k dispozici Bohu, uvolňuje lavinu.
Modlitba není otázkou času, ale lásky.
Čas mají jen ti, kteří milují.

VÁCLAV č. 12. (2016)
20.3.2016
Květná (Pašijová) neděle

Týdeník
Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30
St – v 17.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00
VELEMÍN
So – v 10.00
Bohoslužby Svatého týdne jsou uvedené na druhé straně.

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 16.30
+ Na stolku u vchodu do kostela budou uloženy listiny,
na kterých se můžete přihlásit na soukromou adoraci
Pana Ježíše v Nejsvětější svátosti po liturgií
na památku Večeře Páně, během Velkého pátku a Bílé
soboty. Naplánujte si, prosím, setkání se Spasitelem.
+ Setkání všech ministrantů ve středu po Mši svaté.
INTENCE MŠÍ SV.
Ne 20.3.2016 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích – v 10.30 hod. za Piotra
Út 22.3.2016 - na dobrý úmysl
St 23.3.2016 - na dobrý úmysl
Čt 24.3. 2016 – poděkování za ustanovení eucharistie
So 26.3.2016 – za dar zdraví Jiříka Kudrmana a jeho
rodinu
Ne 27.3.2016 – v 10.00 hod. za farníky

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

188. Co je to denní modlitba církve?
Denní modlitba církve, zvaná též „modlitba hodin“,
je všeobecnou, veřejnou modlitbou církve. Biblické texty
uvádějí modlícího se člověka hlouběji do tajemství
života Ježíše Krista. Modlící se lidé po celém světě
tak v každou denní hodinu nabízejí trojjedinému Bohu
prostor k tomu, aby je samé, ale i svět krok za krokem
proměňoval. Tuto modlitbu nerecitují pouze kněží
a řeholníci. Mnozí křesťané, jejichž víra je nesmírně
důležitá, se také připojují k hlasu milionů lidí, který
stoupá k Bohu ze všech koutů světa.
Sedm „modlitebních hodin“ (lat. hora = hodina) tvoří
modlitební poklad církve. Rozvazuje nám jazyk, když
nám dochází řeč: ať už samou radostí, starostmi nebo
strachem. Při modlitbě hodin neustále žasneme nad tím,
jak se ta či ona věta nebo úryvek „náhodou“ přesně hodí
na to, co právě prožíváme. Bůh slyší, když ho člověk
volá. Odpovídá nám svými texty – někdy až drtivě
konkrétními. Občas ovšem nechá přijít dlouhý čas
mlčení a vyprahlosti, protože od nás očekává věrnost.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
20. března, Květnou nedělí, začíná letos Svatý týden.
Tak nádherný a veliký. Skončí všechno happy endem.
Abychom ale pocítili opravdově a hluboce Ježíšovo
vítězství nad zlem, nad hříchem a smrtí, potřebujeme
se ponořit do jeho obrovského utrpení. Proniknout
do nitra...
Nedovolme, aby nám někdo, nebo něco znemožnilo
účast na liturgických obřadech Svatého týdne.
SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE 2016
kostel sv. Václava v LOVOSICÍCH
pondělí
21.3.

17.30

úterý 22.3

17.30

středa 23.4.

17.30

Pondělí Svatého týdne
Úterý Svatého týdne
(zpověď od 16.30 hod.)
Středa Svatého týdne

Velikonoční Triduum
Zelený
Čtvrtek

9.00
17.30

Velký pátek

17.00

Bílá sobota

20.00

Velikonoční
neděle
Velikonoční
pondělí

10.00

9.00

Missa chrismatis - Katedrála
Mše na památku Večeře Páně
Památka umučení Páně
(křížová cesta
a velkopáteční liturgie)
Velikonoční vigilie
(žehnání ohně, po ní liturgie
v kostele)
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
(Zazpívá náš chrámový sbor.
Přinášíme pokrmy
k požehnání.)
Pondělí v oktávu
velikonočním

V Sulejovicích nebude Mše sv. 27.3., ale 28.3. v 10.30
Velký pátek je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa
a újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma
v jídle od 18 do 60 let.
Eucharistie o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se bude
v Liběšicích u Litoměřic konat v 16.30 hod. Během této
Mše svaté přijme paní Alena Knobová svátost křtu. Modleme
se za všechny katechumeny.

Zpověd`
V našem kostele bude v úterý 22. března den zpovědi.
Tato svátost nás připravuje na plné a radostné slavení
velikonočních svátků. Budu zpovídat od 16.30 hod.
v kostele. Na 17. hod. přijede ještě jeden kněz. V 17.30
hod. začne v kostele mše svatá, ale jeden kněz bude
nadále sloužit ve zpovědnici. Ti, kteří nemohou přijít
tento den, se mohou se mnou domluvit telefonicky774 073 728.
Katolická církev nenutí ke svátostem, máme si ale
uvědomovat, že každý, kdo o sobě říká, že je katolík,
touží po usmíření s Ježíšem. Proto nám církev dává ve
2. církevním přikázání povzbuzení: Vyzpovídat se ze
svývh hříchů alespoň jednou za rok.
Prosím, s kněžské starosti o vás, přijďte se usmířit
s Bohem.
váš farář P. Roman Depa

Bůh trpí s námi
Jak může být Bohem lásky, když dopouští tolik
utrpení? Nejdříve je třeba říci, že většinu utrpení tohoto
světa, je třeba připsat lidem: válka, hlad, neštěstí,
duševní a tělesné násilí. Ale dotkne-li se nás určité
utrpení osobně? Například smrt blízkého člověka, těžká
nemoc? Zde sotva najde náš omezený lidský rozum
nějakou odpověď. Zde Boha nechápeme.
I Ježíš byl otřesen při pohledu na lidskou bolest
a utrpení. Plakal, když zemřel jeho přítel Lazar. Potil
krev, když viděl, že se blíží jeho utrpení na kříži.
Je důležité, abychom si připustili city utrpení
a smutku. Smíme plakat, naříkat. Jiní lidé, kteří zažili
něco podobného, nám mohou pomoci. Je úžasné,
jak lidé, které zasáhlo velké utrpení, po letech našli cestu
zpět k hluboké víře. Především, když je jiní podporují
svou modlitbou a vstřícností. Důležitá je také myšlenka,
že Bůh je s námi, když trpíme. Chce být s námi, když
se nám vede špatně. Co znamená nejhlubší utrpení, zažil
Kristus sám na kříži. Z toho můžeme čerpat jistotu,
že Bůh rozumí našemu utrpení, že nese náš kříž s námi.
A konečně ať je nám útěchou: „Ježíš Kristus přemohl
veškeré utrpení svým vzkříšením. Vzkříšení je vítězství
nad utrpením a smrtí.

