Z DNEŠNÍHO EVANGELIA
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk
a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje
jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším?
Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být
nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj
pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat
se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě
do domu, až budu zbaven správcovství.’ Zavolal
si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal
se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl:
‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem
si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik
ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu:
‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil
nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto
světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové
světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele
z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude –
byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný
v
maličkosti,
je
věrný
i
ve
velké
věci,
a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké
věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém
mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste
nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný
služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho
bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude
prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit
Bohu i mamonu.“
(Lk 16,1-13)

Pán nám daroval život. Ovšem s výzvou odpovědět
na jeho lásku. To není těžké, jestliže najdeme odvahu
pustit otěže života z vlastních rukou a dovolíme Bohu,
aby je uchopil do svých rukou.
(Pramen: vira.cz)

25. neděle v mezidobí

Týdeník

Život bez lásky

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Povinnost bez lásky – činí mrzutým.

Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

Odpovědnost bez lásky – činí bezohledným.
Spravedlnost bez lásky – činí tvrdým.
Moudrost bez lásky – činí hrozným.
Přátelství bez lásky – činí falešným.
Pořádek bez lásky – činí malicherným.
Čest bez lásky – činí domýšlivým.
Majetek bez lásky – činí lakomým.
Víra bez lásky – činí fanatickým.
Život bez lásky – je nesmysl.
Ale život v lásce – je štěstí a radost.
Srdce bez lásky je jako pole bez vláhy.

č. 35. (2016)

18.9.2016

MODLITBA

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 17.30
St – v 17.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30 ale 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
LOVOSICE

Út - Modlitební skupina od 16.30 hod.
INTENCE MŠÍ SV.

Brzy se promění v poušť.

ZAMYŠLENÍ
Úryvek ze šestnácté kapitoly Lukáše nechává často
dnešní čtenáře na rozpacích. Copak Ježíš může
pochválit podvod, který správce učinil? Pán ovšem
zdůrazňuje prozíravost, tedy schopnost jednat s věcmi
tak, aby konečný důsledek nesl užitek. Jestliže tak umí
uvažovat podvodník, proč by nemohl podobně
uvažovat i dobrý člověk? Peníze, majetek, bohatství
nesmí v našich očích převážit konečný cíl, kterým
je spása. Jestliže naše srdce zcela ovládá strach
z nedostatku, potřeba zajistit se či pojistit se před
ohrožením, pak sotva najdeme prostor na důvěru
v Boha. Zvláště když k získání těchto prostředků
sáhneme po nespravedlnosti, kterou ošidíme jiné lidi.

VÁCLAV

MYŠLENKY PRO ŽIVOT






Kořenem všeho našeho neštěstí je, že jsme
se odklonili k jinému bohu a stali se civilizací
konzumismu.
Každým svým činem, svým rozhodnutím
se k cíli buď blížíme, nebo se od něj
vzdalujeme.
Proto je tvůj život na zemi tak důležitý,
protože se v něm rozhoduje o celé
tvé věčnosti.

Ne 18.9.2016 – v 9.00 Poděkování za dar života
a za † rodiče a prarodiče
Sulejovice v 10.30 za + Marii Lupínkovou a za + Mirka
Lupínka
Út 20.9.2016 – za † Františka Juřicu a za živou
a zemřelou rodinu
St 21.9.2016 – za Ludmilu Pomikalovou a její rodinu
Pá 23.9.2016 – za rodinu Effenbergrovou – za Boží
požehnání
Ne 25.9.2016 – v 9.00 na poděkování Pánu Bohu
s prosbou o další požehnání pro celou rodinu
v Sulejovicích v 10.30 za † Karolínu Kratochvílovou

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

212. Jakými jmény nazýváme Ježíšovu hostinu s námi
a co tyto pojmy znamenají?
Nejrůznější názvy svědčí o neprobádatelném
tajemství: svatá oběť, mše svatá, mešní oběť – večeře
Páně – lámání chleba – eucharistické shromáždění –
památka umučení, smrti a zmrtvýchvstání Páně – svatá
a božská liturgie, svatá tajemství – svaté přijímání.
Svatá oběť, mše svatá, mešní oběť: jedinečná Kristova
oběť, která naplňuje všechny dosavadní oběti
a překonává je, se zpřítomňuje ve slavení eucharistie.
Církev a věřící odevzdávají sebe samé a připojují
se ke Kristově oběti. Slovo mše pochází z latinské výzvy,
jíž jsou věřící v závěru mše propuštěni: Ite, missa est –
Nyní vyjděte, jste posláni!
Večeře Páně: každé slavení eucharistie je zároveň
i večeří, kterou Ježíš slavil se svými učedníky a předjímá
hostinu, k níž Pán usedne na konci věků se svými
vykoupenými. Nejsme to my lidé, kdo tu koná
bohoslužbu, je to Pán, který nás k ní svolává a který
je v ní tajemným způsobem přítomen.
Lámání chleba: „Lámání chleba“ bylo starým
židovským obyčejem při stolování, který Ježíš převzal
při poslední večeři. Vyjádřil jím svou oběť „za nás“.
Podle „lámání chleba“ učedníci poznali Pána po jeho
zmrtvýchvstání. „Lámáním chleba“ také nazývala
prvotní církev svá bohoslužebná shromáždění.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
19. září – nez. pam. sv. Januária,
biskupa a mučedníka
Byl biskupem v Beneventu v jižní Itálii.
Za
Diokleciánova
pronásledování
podstoupil
mučednickou smrt v Puteole (dnešní Pozzuoli)
u Neapole. Jeho ostatky jsou od V. století v Neapoli.
Jedná se zvláště o jeho krev ve dvou ampulích.
Tato krev se po přiblížení k lebce sv. Januária začne
měnit v tekutinu, vře a její objem se zvětšuje. Zmíněný
jev je možné vidět zpravidla třikrát v roce: v den
památky mučednické smrti - 19.9., v sobotu před první
květnovou nedělí, která je připomínkou výročí
přenesení ostatků do katakomb a ve výročí exploze
sopky Vesuvu, kterým je 16. prosinec. Tehdy v r. 1631

se občané Neapole obraceli ke svému patronu Januárovi
o pomoc a město bylo uchráněno. Jako zázračná ochrana
města, je vzpomínána i pomoc při morové epidemii
v roce 1528 v souvislosti s francouzským obležením.
Na očekávaný úkaz zkapalnění krve o poutní slavnosti
přichází tisíce věřících a během slavnosti hlavní
celebrant naklápí relikviář na stranu a začátek oživení
krve je věřícím oznamován. Vědecky je potvrzeno,
že jde o pravou krev a přirozené vysvětlení neexistuje.

v její blízkosti, v hloubce jejího tajemství. Slovo
„tajemství“ neznamená hádanku, tedy něco, nač jsme
ještě nepřišli; to by se týkalo jen rozumu nebo
zvědavosti. Má na mysli jistý ráz, jistou mohutnost:
působení Boží v člověku, dech věčného života. Sem chce
člověk v modlitbě proniknout; v něm chce prodlévat,
dýchat, uklidnit se, zakusit útěchu a posilu, aby pak
mohl s obnovenou myslí jít vpřed ve svém životě.
(pokračování v příštím čísle)

19. září – také nez. pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna,
kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
20. září – svátek Výročí posvěcení katedrály
sv. Štěpána v Litoměřicích (v katedrále slavnost)
21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září – pam sv. Pia z Pietrelciny, kněze,
25. září – 26. neděle v mezidobí
Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích zve
ve dnech 25.-30. října 2016 na duchovní obnovu
s tématem “Návrat domů”.
Více informací na webových stránkách centra.

Náboženství není pouze kreslení...

MARIA
(Romano Guardini, pokrač.)
Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika
slovy. Zvlášť zřetelně se projevuje hledání její pomoci.
Maria je „Potěšení zarmoucených“, „Pomocnice
křesťanů“, „Matka dobré rady“. V ní v Matce
Spasitelově, cítí věřící nevyčerpatelnou lásku, obrácenou
ke vší bídě a ke každému utrpení. Je vyvolená, blízká
Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své
povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je v řádu spásy
z milosti Kristovy. Proto křesťan ví, že si může být jist
její láskou. A co to znamená, jestliže člověk může přinést
do takové lásky veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou
a němou, nelze ani docenit. Proto k ní všichni trpící
neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Ne svou
vlastní mocí. Ani Maria, ani světci nejsou nějakými
pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily
z vlastní vůle a moci. V královstvi Božím je Boží vůle
„vše ve všem“. Mariiny přímluvy se dovolává modlitba
trpícího, neboť ví, že jí smí důvěřovat.
Nejhlouběji však vede věřícího k Marii touha
po prodlévání v prostoru svatého života. Věřící chce dlít

...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.
Náboženství pro mladší děti bude v soboty od 8.30
hod. Včera přišlo na faru 6 dětí a je naděje,
že se připojí další. To je velmi dobrá zpráva.
Letos začne také příprava na biřmování.
Kdo ještě nepřijal tuto svátost, ať se přihlásí
v zakristii.

Svatováclavská poutní Mše svatá se bude konat
28. září 2016 od 10.30 hod.
Je to pro všechny farníky velmi důležitá slavnost.

