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.“
(Jan 20, 19-23)

Modlitba
Bože, věřím v tebe, důvěřuji ti. Bože, hledám tě.
Nevím o tobě.
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Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ale ty žiješ. Ty žiješ ve mně, Bože, ty žiješ můj život.
Ty jdeš mou cestou. Teď jsi u mne, tuto vteřinu.

Týdeník
Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Žádná cesta není špatná. Bože ty mě vedeš.
Ty sám jsi můj cíl.

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

Tys mě učinil takovým, jakým jsem,
Ty mě přijímáš takového, jaký jsem.

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 15.5. ve Vchynicích
MILEŠOV
Pá – v 9.00 20.5. Mše svatá
nebude
VELEMÍN
So – v 10.00 14. a 21. května
se Mše svatá konat nebude
LUKAVEC
17.5.2016 v 15.00

AKTIVITY V TÝDNU:
+ modlitební skupina út. od 16.30 hod.

K zamyšlení
Téma Ducha svatého je pro toto evangelium klíčové!
Jan nezařadil do textu evangelia událost letnic,
ale spojuje svatodušní téma s okamžikem vzkříšení.
Jako první dar, který Vzkříšený přináší učedníkům,
je právě Duch svatý. Není náhodou, že tento plod lásky
Otce a Syna apoštolové přijímají až poté, co prožili
s Ježíšem celé Velikonoce. Duch svatý je někým, kdo
spojí církev s Otcem skrze Ježíšovu oběť. Církev se bude
ve své modlitbě vždy obracet k Otci, ale v Duchu
svatém skrze Ježíše. (Pramen: vira.cz)

INTENCE MŠÍ SV.
MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Materiální
bídou
trpí
ti,
kteří
nemají
to, co je potřebné k lidsky důstojnému životu.
Bídou morální jsou zasaženi ti, kteří žijí v závislosti
na nějakém hříchu.
Bída duchovní je ze všeho nejhorší, protože ten, kdo
do ní zabředl, si myslí, že vůbec nepotřebuje Boha.

Ne 15.5.2016 – v 9.00 za † rodiče Boženu a Jaromíra
v e Vchynicích v 10.30 za Helenu, která děkuje
Pánu Bohu za 80 let života a za příbuzné a přátele
St 18.5.2016 – za † Janu Rejchertovou
Ne 22.5.2016 – v 9.00 za † Antonína a Vlastu
v Sulejovicích v 10.30 hod. POUTNÍ MŠE
SV. za farníky, účastníky a spoluobčany

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

195. Jak se křest uděluje?
Klasickou formou udělování křtu je trojí ponoření
křtěnce do křestní vody. Ale většinou se křtěnci
natřikrát lije voda na hlavu a udělovatel křtu pronáší
slova: „N, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.“
Voda symbolizuje očištění a nový život. Tuto
skutečnost vyjadřoval už Janův křest pokání. Křest,
který je udělován ve „jménu Otce i Syna i Ducha
svatého“ vodou, je více než pouhé znamení obrácení
a pokání. Je to nový život v Kristu. Proto ještě následuje
pomazání olejem křtěnců, oblečení bílého šatu
a zapálení křestní svíce.
NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
21 května – nez. pam. sv. Kryštofa, kněze, a druhů,
mučedníků
Dnes se připomíná s památkou kněze Kryštofa
i jeho dvacet čtyři druhů. V Mexiku pod různými
pronásledovateli trpěli pro přiznání se ke Kristu Králi
a smrtí v různé dny dosáhli korunu mučednickou.
David Galván, zemřel 30.1. 1915;
15.8. 1926 zemřeli Alois Batis Sáinz, Emmanuel
Morales, Salvator Lara Puente a David Roldán Lara.
V roce 1927 zemřeli:
17.1. Januarius Sánchez Delgadillo,
6.2. Matouš Correa,
11.2. Petr Maldonado,
30.3. Julius Álvarez,
12.4. David Uribe,
13.4. Sabas Reyes,
21.4. Roman Adame,
25.5. Kryštof Magallanes a Augustin Caloca,
21.6. Josef Isabel Flores,
26.6. Josef Maria Robles,
7.8. Michael de la Mora,
28.10. Roderik Aguilar,
12.11. Margaret Flores,
22 .11. Petr Esqueda Ramírez;
a v roce 1928 zemřeli:
5.2. Iesus Méndez,
25.2. Turibius Romo,

SBÍRKA

1.7. Justin Orona a Atilanus Cruz,
5.10. Tranquillinus Ubiarco.
Po celý měsíc květen se budou na závěr Mše svaté
konat májové pobožnosti. Zveme vás k účastí.
16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, hlavního patrona Čech
18. května – nez. pam. sv. Jana I., papeže
19. května – svátek sv. Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného knšze
20. května – pam. sv. Klementa Marie Hofbauera,
kněze, také pam. sv. Bernardina Sienského, kněze
22. května – slavnost Nejsvětější Trojice – POUŤ
V SULEJOVICÍCH

SMUTNÉ OZNÁMENÍ
9. května 2016 zemřel pan Jiří Stýblo náš dlouholetý
varhaník. Pohřební Mše svatá se konala v sobotu 14.5.
v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích – v jeho
bydlišti.

Jako členové lovosické farnosti za mnohé panu
Stýblovi vděčíme. Pamatujeme jeho krásnou hudbu
během bohoslužeb a mnohých koncertů, velkou
obětavost, se kterou se věnoval vedení chrámového
sboru, nezjištnou službu u varhan v našem kostele.
Zádušní Mše svatá v kostele sv. Václava v Lovosicích
se bude konat v červnu. Budeme informovat o přesném
termínu.
Věnujme modlitby, duchovní dary za duši + pana
Jiřího Stýbla. Kéž to bude důkaz naší vděčnosti za jeho
působení mezi námi.
o. Roman

Římskokatolická farnost Lovosice pořádá
sbírku na obnovu zvukového zařízení kostela.
Sbírka na Ukrajinu vynesla 1340,- Kč.
Za veškeré dary mnohokrát děkujeme.

Prochází naším životem
(P. Vojtěch Kodet)

Mnozí z nás ve svém osobním hledání ve vztahu
k Matce Boží prošli komplikovaným vývojem. Často
od sentimentální zbožnosti až k odmítavému postoji
a zmatku. Ne vždy nám v našem hledání pomohli
ti, které jsme měli kolem sebe. Pokud jejich zbožnost
byla provázena kýčovými obrázky nebo soškami Matky
Boží, moc nám to neusnadnili. Žijeme v době,
pro kterou je typická jistá dezorientace v mnoha
otázkách víry, a není divu, že i ve vztahu k Panně Marii
mnozí hledají a tápou. Co teprve, když chcete předat
něco podstatného ze svého vztahu k ní někomu jinému
nebo svým dětem. Myslím, že je jistě namístě nekazit
vkus ani sobě, ani dětem kýčovými obrázky
a sladkobolnými pobožnostmi. Takovou zbožnost každý
rád
s přibýváním
rozumu
odloží,
protože
se do ní nevejde nebo mu to zabrání v žití reálného
vztahu k Panně Marii. Tak jako děti dovedou vnímat
něžnost a laskavost své maminky stejně jako její pevnost
a opravdovost, tak to budou schopni vnímat i docenit
v životě Panny Marie. Bez nadsázky a bez přehánění.
Nejprve ale musíme mít sami jasno, co pro nás osobně
Matka Boží znamená. Jestli jsme ji přijali jako svou
duchovní matku (a proč ne, když je Matkou Ježíšovou
i Matkou církve), tak se o tom nestyďme mluvit.
My nejlépe víme, co to pro nás znamená. A pokud
je nám Panna Maria vzorem na cestě následování Ježíše,
příkladem cesty víry a tou, která se spoléhá na Boha
ve všem, i v bolestných událostech a hledáních života,
tak se nebojme dát to do slov. Vždyť osobní svědectví
je vždy přesvědčivější než všechny teologické úvahy.
Naše osobní zkušenost s přítomností Panny Marie
a s její pomocí v našem životě nenechá děti
na pochybách, že není nějakou bájnou a vysněnou
postavou, ale tou, která s námi prochází našim
každodenním životem, je nám blízko, chrání
nás a pomáhá nám.

