Z DNEŠNÍHO EVANGELIA
MODLITBA

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho
učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“
Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí,
že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich:
„A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl:
„Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal,
aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude
muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších,
velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne
že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou,
ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž
a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání
si ho.“ (Lk 9,18-24)

VÁCLAV

č. 24. (2016)

Pane a Bože náš, Ježíši Kriste, shovívavý

19.6.2016

k naší hříšnosti,

12. neděle v mezidobí

jenž jsi nám dopřál dožíti se této hodiny,
kdy na oživujícím dřevě kříže rozepjat,
otevřel jsi kajícímu lotru bránu do ráje
a svou smrtí naši smrt zničil,
očisť nás hříšné a nehodné své služebníky!
Zhřešili jsme a činili jsme nepravosti,

K ZAMYŠLENÍ

nejsme hodni pozdvihnout oči a vzhlédnout

V textu dnešního evangelia není těžké přehlédnout
první část a zůstat jen u závěrečného odstavce o nesení
kříže. Asi každý člověk si nese nějaké obtíže…
Ale takový pohled je velmi zúžený! Ježíš nejprve
potřebuje posluchačům vyvrátit lacinou představu,
že držet se Boha znamená zajistit si pohodlný
bezproblémový život. To rozhodně neplatí. Přijmout
(doslova „obléci“) Krista znamená být jeho dítětem,
patřit k Bohu a jeho království. Spolu s Pánem
pak procházíme těžkými zkouškami, ale nemusíme
při tom zradit dobro, lásku, pravdu či spravedlnost.
Nezískáváme nadstandartní výhody pro pohodlný
život, ale poklad Boží přízně. Bůh nám nabídl, že nám
bude blízkým. Patříme k Bohu a jeho světu. Nejsme
ztraceni v nepřehledném světě. S vědomím této
skutečnosti a s Boží milostí nyní můžeme vzít obtíže
svého života a zjistíme, že je lze nést, i když jsou těžké!

k nebeské výsosti,
neboť jsme sešli z cesty tvé pravdy
a bloudili jsme za zálibami svých srdcí.

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 ale 22.6. v 7.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00 24.6. zrušena
VELEMÍN
So – v 10.00
LUKAVEC
14.6.2016 v 15.00
AKTIVITY V TÝDNU:
+ modlitební skupina: út od 16.30

(Pramen: vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Vždycky by v nás mělo být to ticho, které je
otevřeno věčnosti a naslouchá. (Romano Guardini)
Každý potřebuje milosrdenství, ať je tedy sám
milosrdným.
(sv. Augustin)
I kdybychom celý svět prošli, abychom našli
to nejkrásnější, musíme to nést v sobě, jinak není
nikdy nikde k nalezení.
(Ralph Waldo Emerson)

INTENCE MŠÍ SV.
Ne 19.6.2016 – v 9.00 za farníky
v Sulejovicích v 10.30 za † pana Petra Pehu
Ne 26.6.2016 – v 9.00 za † Boleslawa Janowa
v Sulejovicích v 10.30

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

200. Co se děje ve křtu?
Ve křtu se stáváme údy Kristova těla, sestrami a bratry
svého Spasitele a Božími dětmi. Jsme vysvobozeni
ze hříchu, vyrváni z moci smrti a od tohoto okamžiku
předurčeni k životu v radosti vykoupených.
Být pokřtěn znamená ponořit svůj osobní životní
příběh do proudu Boží lásky. „Náš život“, říká papež
Benedikt XVI., „patří Kristu, tedy už ne nám …
on nás doprovází, jeho láska nás přijímá a osvobozuje
od strachu. Ten, který je Život sám, nás chrání a nese,
ať už se vydáme kamkoli.“

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
19. června – nez. pam. sv. Jana Nepomuckého
Neumanna
Narodil se 28.3. 1811 v Prachaticích na Šumavě.
Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze.
Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl
doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu
jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvěcen a působil
s velikou horlivostí a obětavostí. Jeho první místo
bylo blízko Niagarských vodopádů. V r. 1840 vstoupil
do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a r. 1852
byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Budoval
kostely, katolické školy i kněžské semináře. Pracoval
do vyčerpání všech svých sil. Raněn mrtvicí skonal
při cestě městskou ulicí. Jeho poslední modlitbou
prý bylo Zdrávas Maria v rodné češtině. Blahořečen
byl v roce 1963 a kanonizován 19.6. 1977.

V červnu se modlíme
Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
21. června – pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. června – nez. pam. sv. Paulína Nolánského,
biskupa, sv. Jana Fishera, biskupa, a sv. Tomáše
Mora, mučedníků
24. června – slavnost narození sv. Jana Křtitele
26. června – 13. neděle v mezidobí

NALÉZT VLASTNÍ DUCHOVNÍ CESTU –
PROHLUBOVAT DŮVĚRU
(Anselm Grün)

Není pravidlem, že je člověk ve stáří zbožnější. Nejsou
žádné normy, jaký by člověk měl ve stáří být, méně
či více zbožný. Záleží na konkrétním jednotlivci.
Je mnoho starých lidí, kteří hledají oporu v hluboké víře.
A jsou zase jiní, kteří mají ve stáří dokonce těžkosti
s vírou, jež je dlouhá léta provázela. Vynořují se nové
pochybnosti: Je to opravdu tak, jak jsem věřil? Mohu
věřit ve věčný život? Co na mě ve skutečnosti čeká?
Je dobré, když pak dáme příležitost pochybnostem.
Pochybnosti nás nutí odlišovat víru od projekcí, které
jsme spojili s náboženstvím.
Rozvíjet zdravou spiritualitu přiměřenou vlastní osobě
je úkolem každého člověka. Co je to „správná“
spiritualita, nemůže nikdo jiný zvnějšku říci. Spiritualita
je cesta do vlastního nitra. Můžeme se po ní vydat, když
si v úplném klidu sedneme a zaposloucháme
se do svého nitra: jsou to jen vzpomínky na to, co bylo?
Jsou to jen výčitky sobě samému? Jsou to snad neúplná
přání? Mohou to být všechny tyto myšlenky a pocity.
Jimi se můžeme pokusit proniknout k jádru své duše.
Tak se setkáváme s původní představou, jakou
si o nás učinil Bůh. Tuto představu neuvidíme
konkrétně. Budeme však mít určité paměti o tom, odkud
pocházíme, jaký je náš původ. Každý člověk je jedinečný
a neopakovatelný. S touto jedinečností souvisí
spiritualita. Na dně své duše tušíme cosi ze své
jedinečnosti a zároveň z Boha, který přebývá v základu
naší duše jako tajemství, jež nás přesahuje.
(pokrač. v příštím čísle)

POZVÁNKY:
VÝSTAVA V MILEŠOVSKÉM KOSTELE
Během červnových víkendů bude otevřený kostel
sv. Antonína Paduánského v Milešově. V soboty a neděle 18.19., 25.-26. června od 10.00 do 18.00 hod. Můžete shlédnout
fotografie a přečíst si informace o památkách nacházejících
se v obci Milešov.

Rozloučení s o. Generálním vikářem
22.6.2016 od 18.00 hod. se bude v kostele Všech Svatých

v Litoměřicích konat Mše svatá, během které
poděkujeme za službu P. ThLic. Stanislava Přibyla CSsR
v naší diecézi.

POCTA VARHANÍKOVI JIŘÍMU STÝBLOVI
Dne 26.6.2016 od 18.00 hod. Jan Verner a Martin
Maxmilian Kaiser zahrají na trubku a varhany na počest
našeha zesnulého varhaníka.

FARNÍ CHARITA LOVOSICE OSLAVILA SVÉ
VÝROČÍ
V pátek
17.
června
2016
se uskutečnily oslavy 20. výročí
Farní Charity Lovosice. Akce
se konala na sále staré radnice
Lovosice. Toho setkání se zůčastnil
náš otec biskup Mons. Jan Baxant
a mnoho dalších hostů. V našem
městě poskytuje FCH Lovosice
tyto služby: Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi, Charitní poradnu
Restart, Nízkoprahové denní centrum Amicus, Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní služby
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

