Z dnešního evangelia
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude
zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece
slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který
mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám
u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle
ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene
vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj
vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který
dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’
a ‘zase k vám přijdu.’ Kdybyste mě milovali, radovali
byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já.
Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste
uvěřili, až se to stane.“
(Jan 14,23-29)

MODLITBA
Náš Bože, prosíme tě za všechny křesťany
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a celou církev na zemi.
Dej jí, ať tě lépe chápe,

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

upřímněji, mocněji než dosud.

Týdeník
Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Prosíme tě, aby sis připravil v celém zmateném,
rozdvojeném a souženém lidstvu novou chválu,

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

když dáš mocně poznat své milosrdenství mezi těmi,
kteří v temnotě jdou vlastní cestou.
Mimo tebe nemáme žádného pomocníka.

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
LUKAVEC
3.5. v 15.00
AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina Út od 16.30
+ Křesťanské rozhovory St. 4.5. od 18.30
+ Na čtvrtek 5.5. zvu všechny, kteří by se chtěli podílet
na přípravě programu a průběhu Noci kostelů 2016

K zamyšlení
V posledních nedělích jsme se vícekrát přemýšleli
o vztahu Otce a Syna. Zároveň jsme zaslechli,
jak s tím souvisí téma poslušnosti či slyšení.
Jan se k tomu ve vyprávění o poslední večeři mnohokrát
vrací, jakoby mnul v ruce vzácný drahokam tajemství
Nejsvětější Trojice a chtěl ho nahlédnout z mnoha stran.
Ježíš však stále zdůrazňuje, že jako lidé toto tajemství
nejlépe nahlédneme ve vztahu k nám samotným,
když my sami do něj vstoupíme, zaslechneme Boží hlas,
budeme milovat a necháme se milovat. Pak Bůh přichází
a v našem srdci si vytváří místo svého přebývání.
A právě v této souvislosti zazní slova o daru Ducha. Bůh
přebývající v našem srdci dává svého Ducha,
aby nás vedl k pokoji.
(vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




I kdybychom celý svět prošli, abychom našli
to nejkrásnější, musíme to nést v sobě, jinak není
nikdy nikde k nalezení.
(Ralph Waldo Emerson)
Země je nebem, když hledáme pokoj, když správně
jednáme
a
nemáme
velká
přání.
(Johann Heinrich Pestalozzi)



Je jisto, že nás na naší klikaté cestě nepostrkují
dopředu jen naše činy, ale že nás pořád láká něco,
co zdánlivě někde na nás ustavičně čeká a stále
zůstává zahaleno.
(Hugo von Hofmannsthal)

INTENCE MŠÍ SV.
Ne 1.5.2016 – v 9.00 za † syna Bohumila k 40. výročí
úmrtí
v Sulejovicích v 10.30 za farníky
Út 3.5.2016 – v Lukavci za † Drahomíru Pořízovou
So 7.5.2016 – ve Velemíně za † Ondřeje a Vladimíra
Ne 8.5.2016 – v 9.00 za † Stanislava a jeho bratra
Františka
Ne 8.5. - v Sulejovicích v 10.30 za P. Valíka – 85. nar.

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

193. Mají svátosti nějakou vnitřní logiku, která
by je navzájem spojovala?
Všechny svátosti jsou setkáním s Ježíšem Kristem,
protože on sám je svátostí všech svátostí. Rozdělují
se na iniciační svátosti, které uvádějí do křesťanského
života:
křest,
biřmování
a
eucharistie;
dále
na uzdravující svátosti: svátost smíření (pokání)
a svátost nemocných; a nakonec svátosti společenství
a poslání: svátost manželství a svátost kněžství.
Křest nás spojuje s Ježíšem Kristem. Biřmování nám
uděluje jeho Ducha. Eucharistie nás s ním sjednocuje.
Svátost pokání nás usmiřuje s Ježíšem. Svátostí
nemocných nás Ježíš uzdravuje, posiluje a utěšuje.
Ve svátosti manželství nám přislibuje svou lásku v naší
lásce a svou věrnost v naší věrnosti. Skrze svátost
kněžství mohou kněží odpouštět hříchy a slavit Mši
svatou.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
1. května – nez. pam. sv. Josefa, dělníka
Máme před sebou vzor Josefa, dělníka, s nímž
spolupracoval nějaký čas i Ježíš a společně
tak posvětili dělnou práci denní i řemeslnou. Josef
se staral o hmotné potřeby svaté rodiny
a byl pomocníkem širšímu společenství, v němž žil.
Za nebeského ochránce pracujících ho v roce 1937
ustanovil Pius XI. Jako vzoru dělníků mu Pius XII.
v roce 1955 určil další den -1. máj - a tím svátek práce
postavil pod jeho ochranu. Slavením památky Josefa
dělníka je vyzdvižena hodnota práce a její význam
v přirozeném i nadpřirozeném řádu, pro život
zde i na věčnosti.

Česká republika má nového biskupa
Svatý otec, papež František, 12. února 2016 jmenoval
biskupem plzeňské diecéze monsignora Tomáše
HOLUBA, generálního sekretáře České biskupské
konference, faráře baziliky svatých Petra a Pavla
a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě.
Nový pastýř plzeňské diecéze přijal biskupské svěcení
30. dubna 2016 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.
Narodil se 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti
v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze).
Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.

Jablonné v Podještědí 14. května 2016
„Pojďte ke mně všichni!" (Mt 11,28)

Oddanost srdce
(P. Ladislav Kubíček)

„Každá opravdová modlitba je modlitbou celé církve.
Každou modlitbou se v církvi něco děje, neboť
je to Duch svatý, který v každé duši za nás prosí,“ tvrdí
sv. Edita Steinová. V modlitbě církve nejde
ani tak o slova jako o oddanost. Nejvyšším stupněm
modlitby je oddanost srdce. Modlitba breviáře – denní
modlitba církve – od nás vyžaduje čas, věrnost,
oddanost. Bůh nám naši oddanost určitě velkoryse
oplatí. „Duše, které dospěly až k naprosté oddanosti,
jsou srdcem církve,“ dodává Edita. I my můžeme
být srdcem církve, bude-li opravdová modlitba naším
prvořadým úkolem. Naopak můžeme být pro církev
přítěží,
maříme-li
příliš
mnoho
času
věcmi
druhořadými. Vykládat o modlitbě je ztrátou času.
Musíme se učit s Bohem rozmlouvat. Rozmluva pak
přechází v
oddanost, v poslušnost. Je nutno
se
distancovat
od
svých
sobeckých
zájmů
a soukromých problémů, od svého „já“ se dostat dál.
Mít na mysli celou církev.

Po celý měsíc květen se budou na závěr mše svaté
konat májové pobožnosti. Zveme vás k účastí.
2. května – pam. sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve
3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. května – nez. pam. sv. Jana Sarkandra, kněze
a mučedníka, I. pátek v měsíci
8. května – neděle Nanebevstoupení Páně

14. celostátní misijní pouť a misijní den dětí

Program:
10.00 hodin - slavnostní mše svatá s P. Ing. Jiřím
Šlégrem
11.00-14.00 hodin - misijní hry pro děti
11.00-12.00 hodin - misijní prezentace
13.00-14.00 hodin - přednáška na téma Filipíny
14.00-14.45 hodin - program Papežského misijního díla
dětí z litoměřické diecéze
15.00-15.30 hodin - misijní růženec
Od 15.30 hodin - povídání ze života misijních klubek
a požehnání misionářům
(bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a prostory
kláštera)

SBÍRKA
Římskokatolická farnost Lovosice pořádá
sbírku na obnovu zvukového zařízení kostela.
Sbírka z neděle 10. dubna vynesla 6.160,- Kč
Další sbírka se vyhlašuje na neděli 1. května 2016.

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

Pán Bůh zaplať!

