Z dnešního evangelia
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli
učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech
jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána,
zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec
poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech
na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu
je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden
ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš
přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho
rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo
hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi.
Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst
a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl:
„Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo
neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými
učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této
knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili,
že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život
v jeho jménu.
(Jan 20,19-31.)

Modlitba
Pane Ježíši Kriste, ty jsi mě osvobodil od určující moci
mé vlastní minulosti. Daroval jsi mi nový život, který
odpovídá mně a mé pravdě; který odpovídá tomu
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vytrhl z nesmyslnosti starých vzorů a tlaků. Daruj
mi svého Ducha, abych žil tím, co jsi pro mne zamýšlel;
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abych skutečně žil svůj vlastní život, k němuž
jsi mě povolal. Amen.
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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
LUKAVEC
Út 5.4.2016 v 15.00 hod.
AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 16.30
+ Křesťanské rozhovory St od 18.30

INTENCE MŠÍ SV.
K zamyšlení
Strach. Doprovází nás na mnoha cestách životem,
pro mnohé je stálou zátěží. Ale dnes vidíme, že prvním
plodem Božího vítězství je pokoj – šalom. Není to jen
mrtvolné ticho, ale v tom nejširším slova významu
radostné vítězství života. Přes všechny potíže Bůh
vítězí! Bůh nám dopřává světlo. Dnes se v církvi
zvláštním způsobem připomíná Boží milosrdenství. Bůh
je spravedlivý, ale tato spravedlnost není překážkou
nekonečné míře Boží touhy po daru života. Ten,
kdo Bohu dá prostor, zakusí radost Boží lásky. (vira.cz)





MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Kdyby na zemi vládla láska, byly by všechny
zákony postradatelné.
(Aristoteles)
Nikdo není na světě zbytečný, kdo ulehčuje
břemeno někomu jinému.
(Ch. Dickens)
Kdo se nerozptyluje, proniká do hloubky. (Arabské
přísloví)

Ne 3.4.2016 – v 9.00 hod. za † Marii Smržovou (zemřela
28.3. 2016, pohřeb se konal 1.4. 2016)
v Sulejovicích v 10.30 hod. na dobrý úmysl
Po 4.3.2016 – v 17.30 hod. na dobrý úmysl
Út 5.4.2016 - za dar zdraví pro Mirku
St 6.4.2016 - na dobrý úmysl
Čt 7.4. 2016 – za paní Hedánkovou
Pá 8.4.2016 – za † rodiče
Ne 10.4.2016 – v 10.00 hod. na dobrý úmysl
v Sulejovicích v 10.30 hod. na dobrý úmysl

„YOUCAT”

Základ naší naděje – Ježíšovo vzkříšení

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

190. Co je to dům Boží?
Boží dům je jak symbolem křesťanského společenství
lidí v konkrétním místě, tak i nebeských příbytků, které
Bůh přichystal pro každého z nás. V Božím domě se lidé
scházejí, aby se modlili společně nebo o samotě a aby
slavili svátosti, především eucharistii.
„Tady to voní po nebi.“ „Tady člověk uctivě ztichne.“
Některé kostely nás doslova uchvátí hutnou atmosférou
modlitby. Cítíme, že Bůh je tu přítomný. Krása kostelů
nám připomíná krásu, lásku a velikost Boha. Kostely
nejsou pouze kamennými vyslanci víry, nýbrž jsou
to Boží příbytky, protože Kristova přítomnost
v eucharistii je pravdivá a reálná.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
8. dubna – nez. pam. sv. Julie Billiart

Korunka k Božímu milosrdenství

Narodila se 12.7. 1751 v Cuvilly ve Franci chudým
rodičům, kteří jí nemohli poskytnout vzdělání.
Od dětství měla vlohy k apoštolskému působení.
Její život krutě poznamenal atentát na jejího otce.
Zůstala pak mnoho let ochrnuta. Za Francouzské
revoluce ji chtěli revolucionáři upálit jako nepřítele
republiky kvůli podezření z ukrývání kněží. Přáteli
však byla zachráněna a po různých místech nalezla
bezpečný úkryt v Amiens. Za pomoci šlechtičny
Františky Blinové a s přispěním P. Josefa Variny,
zde založila kongregaci sester Naší milé Paní,
určenou k výchově a vyučování dívek. Po založení
se Julie jako zázrakem začala uzdravovat a s větší
horlivostí se zapojila do svého díla. Z více stran však
začala být nepřátelsky napadána. Její kongregace
se rozšířila i do jiných zemí. Zemřela v novém
mateřinci v Namuru v Belgii.

Přislíbení Pána Ježíše: “Duše, které se budou modlit
tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě
a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této
Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.“
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Otče náš, jenž jsi na nebesích..., Zdrávas Maria...,
Věřím v Boha...
Měli bychom se modlit s použitím normálního růžence.
Každý následující desátek se modlí celkem 5x.
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše
i celého světa.

4. dubna – slavnost Zvěstování Páně
5. dubna – nez pam. sv. Vincence Ferrerského, kněze
7. dubna – pam. sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
10. dubna – 3. neděle velikonoční
Farní charita Litoměřice Vás všechny srdečně zve na poutní
Mši svatou, která se uskuteční dne 3. dubna 2016 v 10.30 hod.
v kapli Božího milosrdenství v Domově na dómském
pahorku v Litoměřicích
v ulici Zahradnická 1534/4.

Lukáš nám ve Skutcích apoštolů na různých místech
ukazuje, že pravým základem křesťanské naděje
je Ježíšovo vzkříšení. Ježíš v modlitbě vytrvale sahal
k žalmům a živil se nadějí, již odtud čerpal. Lukáš
prohlašuje, že právě proto, s nadějí na vzkříšení,
dokázal Pán jít až na smrt. Žalm 16 totiž obsahuje
zaslíbení, že Bůh neponechá jeho tělo napospas
porušení. Ještě i ve smrti spočívá Ježíšovo tělo v naději.
Je to základem Kristova vzkříšení.
Protože Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, máme jistou
naději
v to,
že
také
vstaneme.
Vzkříšení
je charakteristickým znakem nové cesty. Naděje
ve vzkříšení odkazuje ke skutečnosti, že „konec lidských
možností ještě zdaleka neznamená konec možností
Božích“. Ona tedy dosahuje až za tento svět
a neomezuje se pouze na pokoj, jímž nás Kristus
obdarovává už v tomto světě, nebo jen na odpuštění
hříchů, jehož se nám dostává už nyní. Její cíl dojde
svého naplnění teprve v okamžiku smrti.
Vyhlídka na vzkříšení je středobodem křesťanské víry.
Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme
nejubožejší ze všech lidí. Křesťanská víra víc než pouhé
pozemské doufání v Krista nebo důvěra v to,
že on uzdraví naše rány a pozvedne nás ze všech pádů.
Pravá naděje hledá svůj cíl v Pánu, který nás vzkřísí ze
smrti a dovede nás do Boží slávy.

(poté 10x) Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.
Na zakončení:

3x

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.

SBÍRKA
Římskokatolická farnost Lovosice pořádá sbírku na obnovu
zvukového zařízení kostela.
Sbírka se vyhlašuje na neděli 10. dubna 2016.
Děkujeme za veškeré příspěvky.
o. Roman Depa

