Z DNEŠNÍHO EVANGELIA
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce!
Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj
majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které
nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam
se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere.
Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte
bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste
se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí
ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče.
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu
najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve
je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému
a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo
při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte
tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde
zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte
připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu,
kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš
toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl:
„Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán
ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas
příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán
při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám
vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby
si však onen služebník pomyslil: ‘Můj pán hned
tak nepřijde,’ a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít
a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy
to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá
ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími.
Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle
jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran.
Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití,
dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho
se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho
se bude víc žádat.“
(Lk 12,32-48)

úryvku je věta: „Kde je váš poklad, tam bude i vaše
srdce.“ Ježíšovi nejde tolik o absolutní zřeknutí se
hmotného zajištění, spíše o závislost na majetku, která
zcela spoutá a znemožní žít pro Boha. Správně pojaté
bohatství slouží a nezotročuje. Úryvek je tak důležitým
příspěvkem k diskusi o sociální spravedlnosti. (Pramen:

(2016)

7.8.2016

19. neděle v mezidobí

vira.cz)

Týdeník

MODLITBA
Až Pane povstaneš v své moci,
abys provedl důkaz své pravdy, nepřátelé tvé
pravdy se rozprchnou,
a kdo brojili proti tvé spravedlnosti a kdo
utiskovali tvé věrné, v nic se obrátí.
Prosíme tě, Pane, se srdcem pokorným a stále
doufajícím:
povstaň a ujmi se své věci, vyveď vězně z vězení,
navrať zajaté z cizích zemí,
shromáždi rozptýlené, obvaž rány, smiř národy,
obnov svou církev.
Smiluj se, Pane, nad námi všemi, pobloudilými
svými dětmi. Amen.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE

Út – v 17.30 9.8. se konat nebude
St – v 17.30 10.8.bohoslužba slova
Čt – v 7.30 11.8. se konat nebude
Pá – v 17.30 12.8.bohoslužba slova
Ne – v 9.00

SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV

Pá – v 9.00 12.8. se konat nebude

VELEMÍN

So – v 10.00 13.8. se konat
nebude

INTENCE MŠÍ SV.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT


K ZAMYŠLENÍ
„Prodejte svůj majetek…“ Je něco takového vůbec
rozumné? Je dobré připomenout, že souvislost
evangelijní perikopy sahá na začátek 12. kapitoly. Ježíš
vyzval učedníky ke statečnému vyznání, i když to bude
znamenat ohrožení. Středem dnešního evangelijního

VÁCLAV č. 29.





„Když já to neudělám, kdo to udělá“? „Když
to já nyní neudělám, kdy to udělám“? „Když
to udělám jen pro sebe, co jsem to za člověka“?
(Hillel)
„Jde o to snažit se. O co? Snažit se jen se cíle
dotknout nebo se k cíli alespoň o kousek přiblížit.“
(Viktor E. Frankl)
„Jaká je tvá povinnost? Požadavek dne.“
(Viktor E Frankl)

Ne 7.8.2016 – v 9.00 za farníky
v Sulejovicích v 10.30
Ne 14.8.2016 – v 9.00 za † Libuši Hálovou a † rodiče
Sulejovice v 10.30 - za farníky

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

205. Co se děje při biřmování?
Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna
nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze
jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti.
Dar Ducha svatého je moc shůry, v níž biřmovaný
vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu
vlastním životem a ve které se stává Kristovým
„svědkem“.
Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem
„smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj
Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil,
abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával
svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem,
ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také
v tebe věřím, mé dítě – a dám ti svého Ducha, dám
ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe
neodstoupím, ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu
přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech
i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady –
v dobrém i ve zlém.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
8. srpna – pam. sv. Dominika, kněže
Narodil se kolem roku 1174 Pocházel z Caleurega
ve Španělsku a podle rodu bývá nazýván Guzmán.
Od r. 1195 byl kanovníkem v Osmě. Kolem r. 1205 začal
hlásat víru v jižní Francii. Po vzoru apoštolů v chudobě
a pěšky. V roce 1215 založil v Toulouse řád chudých
kazatelů - dominikánů, jejichž pravidla vycházela
z řehole sv. Augustina. Dominik potíral albigenské
bludy a zapaloval oheň lásky v pobloudilých srdcích.
Dosahoval toho vroucí modlitbou, studiem, neúnavným
kázáním a trpělivostí v diskusích s bludaři. Neohroženě
je vyhledával a s láskou napomínal, třebaže
se ho pokusili zabít. Konal za ně kající skutky a přinášel
oběti, aby je vyprostil z omylů. Traduje se, že se podílel
na vzniku modlitby sv. růžence. V roce 1220 podnikl
velkou misi mezi bludaři na severu Itálie, při čemž
zakládal kláštery. Další rok v Bologni zvládl druhou
generální kapitulu řádu, na níž byli zástupci více jak 20ti
klášterů ze 4 států. Po skončení se bratři kazatelé rozešli
do dalších zemí: Uherska, Polska, Dánska a Anglie.

Dominik zamířil na severovýchod Itálie, ale když ucítil,
že je na konci svých sil, vrátil se do Bologně ke svým.
Skonal mezi bratry ve večerních hodinách 6.8.
a na vlastní žádost byl pohřben "pod nohy spolubratrů"
- pod dlažbu v kostele sv. Mikuláše v Bologni.
Zázraky na jeho přímluvu začaly už v době jeho života
a pokračovaly po smrti. Pro ně jej papež Řehoř IX. rovněž na podkladě mnoha svědectví o jeho heroických
ctnostech - prohlásil 3.7.1234 za svatého.
9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
10.
srpna
–
svátek
sv.
Vavřince,
jáhna
a mučedníka
11. srpna – pam. sv. Kláry, panny
12. srpna – nez. pam. sv. Františky de Chantal,
řeholnice
13. srpna
– nez. pam. sv. Ponciána, papeže,
a Hippolyta, kněze, mučedníků
14. srpna – 20. neděle v mezidobí, pam. sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

POZVÁNÍ
V sobotu 13.8. 2016 od 16:30 hod. se koná
v Liběšicích slavnostní poutní Mše svatá ke cti
Panny Marie Nanebevzaté
Hlavní celebrant a kazatel
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.
Zpěvem doprovodí litoměřický chrámový sbor
OCHOTA MĚNIT SE
(Ladislav Kubíček)

Nejsem otrokem zvyku a setrvačnosti? Jsou zvyky
dobré a zvyky špatné. I ty „kostelní“ mohou být špatné.
Pak přijde nový farář a nastane problém. Nebo lpíme
na tom, že „maminka to dělala jinak“ – a objeví
se konflikt v manželství nebo nesrovnalosti mezi
generacemi. Ke svobodě patří i ochota se měnit. Změna
patří k životu. S tím souvisí i móda. Ta může
být prvkem zkrášlujícím, ale víme, jak snadno se stane
otroctvím. Nejde jen o oblečení. Móda zotročuje lidi
i v jiných oblastech života. Někdo musí vyzkoušet
všechny módní léky, které se objeví. Někdo je otrokem

své povahy. Nejsem já otrokem své povahy? Svých
názorů? Respektuji povahu a názory druhých lidí?
Svatý Jakub říká, že máme být „zahleděni
do dokonalého zákona svobody“, Stejně tak je nutno
respektovat
dokonalý
zákon
svobody
i u druhých. Pro naše jednání musí být směrodatná
jedině vůle Boží. Svobodně ji hledat, svobodně ji plnit.
Umět si svobodně vybrat z nabízené literatury,
ale i mezi rozdílnými spiritualitami. Není všechno
pro každého.

Pánu Bohu děkujeme za Světový den mládeže
v Krakově.
Fotky z farnosti Damasławek v diecézi Hnězdnopředprogram

