Z DNEŠNÍHO EVANGELIA
Je mluvil jim o Božím království a uzdravoval
ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru.
Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli:
„Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic
a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože
jsme zde na pustém místě.“ On jim řekl: „Dejte jim
jíst vy!“ Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů
a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm
pro všechen tento lid?“ Bylo tam asi pět tisíc mužů.
Řekl svým učedníkům: „Usaďte je ve skupinách
asi po padesáti.“ Učinili to a rozsadili je všechny.
Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl
k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům,
aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili
se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů
dvanáct košů.
(Lk 9,11b-17)

MODLITBA
Drahý Pane, v tomto čase dávání a přijímání
přehlédnu často dary, které mně dáváš Ty.

29.5.2016

Děkuji Ti za místo, kde mohu bydlet,

Slavnost Těla a Krve Páně

za oděv, jídlo a všechny dobré věci, které mi denně

kteří znají mé nedostatky, ale stále mne milují.

a táhneš mně blíž k sobě.
Děkuji za pokoj, který dáváš jedině Ty.
Nejvíc ze všeho Ti děkuji, Pane za to,

Eucharistie nás udržuje při životě

Zpracováno

podle

knihy:

365

dní

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

Děkuji Ti, že zůstáváš se mnou v nesnázích života

Děkuji Ti, že jsi nadějí pro každého.

(Pramen: vira.cz
s Benediktem XVI.)

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Děkuji Ti za lidi, které jsi postavil do mého života,

Děkuji Ti, že moje budoucnost je ve Tvých rukou.

Eucharistie je pokrmem pro ty, kdož byli křtem
osvobozeni z otroctví a stali se dětmi; pokrmem,
který člověka udržuje při životě během jeho
dlouhého exodu pouští lidské existence. Stejně
jako mana pro lid Izraele, je také eucharistie pro
každou křesťanskou generaci nepostradatelnou
potravou, která nás provází na cestě pouštěmi
světa, vyprahlého působením ideologických
a
hospodářských
systémů,
které
život
nepodporují, ale spíše ponižují; světa, v němž
převládá logika moci a majetku nad logikou
služby a lásky. Světa, v němž nezřídka dominuje
kultura násilí a smrti. Avšak Kristus nám přichází
vstříc a dává nám jistotu: „On sám je „chlebem
života“.

Týdeník

opatřuješ.

že ses narodil pro mou záchranu.

K ZAMYŠLENÍ

VÁCLAV č. 21 (2016)

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
31.5.2016 v 15.00
AKTIVITY V TÝDNU:
+ modlitební skupina út. od 16.30 hod.

INTENCE MŠÍ SV.
MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Slova císaře Karla IV:
 „Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni
korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval
před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červů.
Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín,
jako květ polní. Co je platna urozenost nebo hojnost
věcí, není-li přidáno čisté svědomí, s pravou vírou
a s nadějí na svaté vzkříšení.“

Ne 29.5.2016 – v 9.00 za farníky
v Sulejovicích v 10.30 Mše svatá nebude
Út 31.5.2016 – za † Ferdinanda Křečka
Pá 3.5.2016 – za dar zdraví a na poděkování za 55 let
společného života
Ne 5.6.2016 – v 9.00 za † rodiče Ludmilu a Metoděje
Kristovi
v Sulejovicích v 10.30 za farníky

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

197. Proč církev křtí malé děti?
Církev se od svého prvopočátku drží tradice křtít malé
děti. Má to jediný důvod: ještě než se my sami
rozhodneme pro Boha, Bůh se už dávno rozhodl
pro nás. Křest je tedy milost, nezasloužený dar od Boha,
který se nás bezpodmínečně ujímá. Proto věřící rodiče,
kteří si přejí pro své potomky jen to nejlepší, žádají
křest, ve kterém je dítě osvobozeno od vlivu dědičného
hříchu a vyrváno z moci smrti.
Křest dětí předpokládá, že křesťanští rodiče budou
křtěnce uvádět do víry a do křesťanského života.
Ten, kdo dítěti odpírá křest z důvodu mylně chápané
liberality,
dopouští
se
na
něm
bezpráví.
Tak jako nechceme dítěti odpírat lásku, pro kterou
se samo také dokáže rozhodnout až později, neměli
by věřící rodiče upírat svému dítěti křestní milost,
nechtějí-li
se
na
něm
dopouštět
příkoří.
Tak jako se každý člověk rodí se schopností řeči, které
se ovšem musí učit, rodí se každý člověk i se schopností
věřit, avšak musí se víře učit. Křest však nelze nikomu
vnucovat. Byl-li někdo pokřtěn jako malé dítě, musí svůj
křest později „ratifikovat“ vlastním životem –
to znamená, že k němu musí říci z vlastní vůle
své „ano“, aby mohl začít přinášet plody.

ugandských mučedníků přispěla k rozkvětu
křesťanství snad nejvíc ze všech afrických zemí.
Na vrcholu, kde došlo k upálení mučedníků,
byla vybudována svatyně a posvěcení jejího oltáře
se v roce 1969 zúčastnil i papež Pavel VI.

Do konce května se budou na závěr Mše svaté
konat májové pobožnosti. V červnu se budeme
modlit Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Zveme vás k účastí!!!
30. května – svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky
diecéze
31. května – svátek. Navštívení Panny Marie
1. června – pam. sv. Justina, mučedníka
2. června – nez. pam. sv. Marcelina a Petra,
mučedníků
3. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
I. pátek v měsíci
4. června – pam. Neposkvrněného Srdce Panny
Marie
5. června – 10. neděle v mezidobí

Slavnost Těla a Krve Páně pro mne?

SLOVA K SOBĚ NAVZÁJEM
Jsou to ona mnohá malá slova a činy v běžném životě,
ze kterých se sny stávají skutečností. Více vzájemné
dobroty, přijímat více zodpovědnosti, šířit radost
a humor, navzájem se povzbuzovat a posilovat,
společně čerpat ze síly víry. Dodáš-li svému životu více
hloubky, podnikáš něco proti povrchnosti života.
Pak jsi nositelem naděje.
Existují velké světové problémy, které nám berou
často odvahu věřit v lepší budoucnost. Ničení životního
prostředí, nenávist, války. Ale taková neblahá znamení
byla už ve světě častěji.
Věříme ale, že jsou stále ještě cesty, jak svět udržet
a zlepšit. Na jedné straně je stále více lidí, kteří
přikládají ruce k dílu, kteří věří, že veliká naděje spočívá
v tom, abychom se společně zapojili. Tak jako v církvi
se navzájem potřebujeme, musíme myslet politicky,
tzn. účastnit se činně veřejného myšlení zasahovat
do rozpravy a spolupůsobit. Člověk sám nemůže
rozřešit problémy světa. Potřebuje Boží pomoc.
S Bohem počítat, konat jeho vůli, jednat v jeho duchu.
V tom spočívá největší známka naděje pro svět.

Příprava na svatbu

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
3. červnna – pam. sv. Karla Lwangy a druhů,
mučedníků
Dnes oslavovaní mučedníci pocházeli z Ugandy.
Když se Muanga stal králem, brzy zakázal návštěvy
u misionářů a začal pronásledovat křesťany. Vydal
rozkaz: "Všichni, kdo se budou modlit jako křesťané,
propadnou trestu smrti." První překročila toto
nařízení jeho mladá pážata v čele s Karlem Lwangem,
který vynikal mravní čistotou a upřímnou zbožností.
Když tajně přijal svátost křtu a biřmování, posiloval
odvahu svých druhů. Byl odsouzen k upálení a s ním
i 12 dalších: Achiles Kiwanuka, Adolf Ludigo Mkasa,
Ambrož Kibuka, Anatol Kiriggwajjo, Bruno
Seronuma, Jakub Buzabaliao, Kizito, Lukáš
Banabakintu, Mbaya Tuzinde, Mgagga, Gyavira,
Mukasa Kiriwanvu. Psal se rok 1886. Krev

Ing. Eva Burianová, nar. 28.8.1985 v Litoměřicích,
bytem Teplická 45, 410 02 Lovosice
a Ing. Petr Pinka, nar. 19.1.1986 v Litoměřicích,
bytem Kaštanová 507, 412 01 Litoměřice
chtějí uzavřít církevní sňatek.
Kdo by věděl o překážkách, které by bránily
uzavření manželství, je povinen informovat o nich
farní úřad.
Prosím, modlete se za snoubence.

