Z DNEŠNÍHO EVANGELIA
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci,
aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou
reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy
toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu
z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině
a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když
ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů,
svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ‘Radujte
se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.’
Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost
nad
jedním
hříšníkem,
který
se
obrátí,
než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení
nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných
mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete
dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když
ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim:
‘Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci,
kterou jsem ztratila.’ Právě tak, říkám vám, mají radost
Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“

MODLITBA
Panno a Matko Maria, tys pohnuta Duchem

(2016)

11.9.2016

přijala Slovo života v hloubi své pokorné víry,

24. neděle v mezidobí

zcela oddána Věčnému.
Pomáhej nám vyslovovat naše „ano“

Týdeník

v mimořádně naléhavých potřebách,

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

aby jimi zněla Ježíšova dobrá zvěst.

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

Tys, naplněna Kristovou přítomností,
přinesla radost Janu Křtiteli
a on zaplesal v lůně své matky.
Tys propukla v jásot a opěvovala Pánovy divy.

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE

Tys neochvějně zůstala stát pod křížem
s nezlomnou vírou

(Lk 15,1-15)

a byla jsi oděna jásavou útěchou vzkříšení,

Dnes Vy zkuste zde napsat vlastní zamyšlení.

VÁCLAV č. 34.

shromáždila jsi učedníky v očekávání Ducha,
aby se zrodila evangelizující církev.

Út – v 17.30
St – v 17.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30 ale 16., 23., 30. září

v 7.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV DD Pá – v 9.00
VELEMÍN
So – v 10.00
LUKAVEC 13.9.2016 v 15.00
St. 14.9.2016 – Křesťanské rozhovory v 18.30
So 17.9.2016 – Adorace Nejsvětější Svátosti ve 20.00

INTENCE MŠÍ SV.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Tím, že někoho urazím, způsobím bolest
i sám sobě.
(Elisabeth Lukasová)
Je to paradoxní: neformuje nás to, co na nás
z okolí dopadá, ale to, co z nás vychází.
(Viktor E. Frankl)
Zahlédnout a postřehnout hodnoty –
to člověka obohacuje.
(Viktor E, Frankl)

Ne 11.9.2016 – v 9.00
v Sulejovicích v 10.30 poděkování za letošní úrodu
Út 13.9.2016 – za uzdravení Radima
St 14.9.2016 – na dobrý úmysl
Čt 15.9.2016 – za + maminku Marii a uzdravení Natálky
Pá 16.9.2016 – poděkování Pánu Bohu za 75 let života
So 17.9.2016 - za + Ondřeje a za uzdravení pro Jítku
Ne 18.9.2016 – v 9.00
Sulejovice v 10.30 za + Marii Lupínkovou a za + Mirka
Lupínka

„YOUCAT”

MARIA

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

(Romano Guardini)

211. Nakolik je eucharistie důležitá pro církev?
Slavení
eucharistie
je
jádrem
křesťanského
společenství. Právě v ní se církev stává církví.
Církví nejsme proto, že přispíváme do kostelní sbírky,
že si navzájem dobře rozumíme nebo že nás osud zavál
do určitého společenství, ale proto, že v eucharistii
přijímáme Kristovo tělo a stáváme se jeho tajemným
tělem.

Mezi těmi, ke kterým se obrací křesťanská modlitba,
zaujímá mimořádné postavení Maria, Matka Páně. Není
prostě jen největší ze světců, nýbrž je jiná a jedinečná.
Co všechno o ní bylo řečeno a napsáno,
jde do nedozírna. Mnohé z toho je velmi krásné a vyvěrá
z nejryzejších zdrojů křesťanské víry, jiné si zasluhuje
chvály méně nebo vůbec ne. Musíme se tedy snažit,
abychom mezi tím u měli jasně rozlišovat.
Chceme-li vysvětlit, v čem spočívá vlastní postavení
a zvláštní důstojnost Mariina, pak to stěží lze učinit lépe
než konstatováním prosté pravdy, že je Matkou
Vykupitele. Nejen matkou člověka Ježíše, do něhož
by teprve potom vešlo Slovo, jak učili gnostikové, nýbrž
Bohočlověka Ježíše Krista. Dítě, jež se stalo náplní
Mariina ženského údělu, bylo Vykupitelem nás všech
i jejím. Nic většího nelze říci. Tím, že se stala jeho
matkou, stala se křesťankou. Tím, že žila pro své dítě,
dorostla do zralosti křesťanského života. Její život není
spojen s životem Vykupitele jenom tak, jako život
každého člověka, který miluje Pána, nýbrž jako život
matky s životem syna. Spoluprožívala jeho život. Písmo
výmluvným způsobem vypráví, jak ho následovala
až pod kříž, plna víry, v nejryzejším slova smyslu.
Syn Boží se stal v Marii člověkem skrze Ducha
svatého. V oné hodině zasáhla Boží stvořitelská moc;
ne však tím způsobem, jako když stvořila svět rozkazem
„Budiž!“, nýbrž skrze srdce a ducha oslovené. Andělovo
poselství bylo příslibem, požadavkem a otázkou
zároveň; odpověď tedy byla pokorná a poslušná,
ale zároveň svobodná. Co znamenal pro všechny lidi
příchod Vykupitele, co tvořilo pro svět počátek nového
stvoření, to bylo pro mi zároveň vstupem
do nejtěsnějšího vztahu k Bohu. Život, utrpení, umírání
a zmrtvýchvstání Páně, pro nás všechny záruka
a počátek spásy, byl pro ni zároveň náplní jejího
nejintimnějšího osobního života. Tím, že jedinečným
způsobem
sloužila
vykoupení,
dozrála
sama
ke křesťanské „plnosti věku“.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
17. září – nez. pam. sv. Kornélia, papeže
a sv. Cypriána, biskupa, mučedníků
Kornelius byl zvolen papežem až když začal slábnout
císařský zákaz volby římského biskupa. Protivníci
pak zvolili vzdoropapeže a mimořádným problémem
se stala otázka přijímání odpadlíků zpět do Církve.
Císař Gallus obnovil nařízení obětovat modlám a papež
Kornelius dosvědčil svou věrnost Kristu mučednickou
smrtí v roce 252.
Cyprián pocházející z Kartága v severní části Afriky,
v dnešním Tunisku se narodil kolem r. 205. Měl řečnické
vzdělání a znalost práva. Křesťanem se stal až po více
jak 30ti letech svého věku. Začal horlivě studovat Písmo
sv. a věrně se jím řídit. Stal se knězem a biskupem
v Kartágu. Zde řešil problém s přijímáním odpadlíků,
o němž psal biskupu Korneliovi a zažil dvojí
pronásledování. Při druhém přišel o život.
Společný úděl spojil tyto mučedníky ve společném
oslavení jednou památkou.
12. září – nez. pam. Jména Panny Marie
13. září – pam. sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele
církve
14. září – svátek Povýšení svatého kříže
15. září – pam. Panny Marie Bolestné
16. září – pam sv. Ludmily, mučednice
17. září – nez. pam. sv. Roberta Bellarmina, biskupa
a učitele církve
18. září – 25. neděle v mezidobí

Náboženství není pouze kreslení...

...to pěstování v dětech vztahu k Ježíši Kristu.
Římskokatolická farnost Lovosice zve všechny dětí
a mládež. Na faře probíhá vyučování náboženství
a také připravování ke křtu. Rozvrh výuky - podle
dohody. Prosím rodiče, aby přihlašovali své děti do
náboženství.

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

Pán Bůh zaplať!

