ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Sofoniáš vystupuje na začátku velké náboženské
reformy spojené s králem Jošiášem (640–609 př. Kr.).
Prorok ohlašuje den soudu a burcuje tak k obrácení.
Těm, kteří přijmou výzvu, Bůh připravil vysvobození.
V textu čteme dva různé úryvky z knihy proroka
Sofoniáše.
(Pramen: vira.cz)
Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří
jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost,
hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova
hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.
Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu ti,
kdo zbudou z Izraele. Nebudou konat nepravost,
nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný
jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude
děsit.
(Sof 2,3; 3,12-13)

odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe,
své zajištění, svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě.
Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč o víře.
O
schopnosti
vidět
neviditelné,
nahlédnout
„za horizont“. Víra se opírá o Boží plán se světem,
o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli.
Bůh nám připravil všechny podmínky včetně smazání
hříchů tak, bychom mohli se vší naší slabostí svěřit svůj
život do jeho rukou, žít pro něho a být mu blízko.
Tak to dnes udělejme.
(Pramen: vira.cz)

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Týdeník
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

Velký Bože, děkuji Ti,
že mne dnes zveš do své přítomnosti

farnostlovosice.cz

a chceš se mnou mít společenství.
Pomoz mi si pro toto osobní setkání vyčlenit dostatek
času.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu,
a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť
oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační
a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni
Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit,
pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou
špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou
odměnu.“
(Mt 5,1-12a)

Č. 5. (2017)

29.1.2017

MODLITBA

EVANGELIUM

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení
chudí v duchu jsou startem Kristova učení. Po celé
evangelium bude třeba jeho slova správně chápat! Ježíš
nechce učinit ze všech lidí blázny či hlupáky. Ježíš mluví
o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout
se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost
od podstatného. Pánem vyzdvižená chudoba znamená

VÁCLAV

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 16.30 v kapli na faře
St – v 16.30 v kapli na faře
Čt – v 7.30 v kapli na faře
Pá – v 16.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00 (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00
LOVOSICE

+Út – modlitební skupina v 15.30 na faře
+ Křesťanské rozhovory St 1.2. od 17.30

+Ve čtvrtek 2. února při Mši svaté budou žehnány
svíce. Prosím, přineste si “hromničky”.

INTENCE MŠÍ SV.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu
hledá, najde ji velmi brzy. Potom se ji už ale musí
držet, nebo zabloudí.
Věřící, který nikdy nepochyboval, nedokáže obrátit
nikoho pochybovačného.
Opravdový člověk musí být ve všem pravdivý –
ve verších, v životě, v každé maličkosti.

Ne 29.1. 2017 v 9.00 za farníky
Sulejovice v 10.30
Ne 5.2. 2017 v 9.00 za farníky
Sulejovice v 10.30 za † Ludmilu Kocovou

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

229. Co uschopňuje člověka k lítosti nad hříchy?
Je to především Boží milost, která pohne srdcem
člověka. Z pohledu na osobní hřích pak vyrůstá touha
napravit se; říkáme tomu lítost. Dospějeme k ní tak,
že si uvědomujeme rozpor mezi Boží láskou a svým
hříchem. Tehdy nás naplní bolest nad hříchy, učiníme
předsevzetí, že změníme svůj život., a veškerou svou
naději upneme na Boží pomoc.
Hřích je často potlačován. Mnozí se dokonce
domnívají, že pocity hříchu by se měli zpracovávat čistě
psychologicky. Autentické pocity viny jsou však
důležité. Je to jako v autě: Když nám tachometr ukáže
překročení povolené rychlosti, vina není na straně
přístroje, ale na straně řidiče. Čím více se přiblížíme
k Bohu, který je světlo, tím zřetelněji se ukážou naše
stinné stránky. Ale Bůh není světlem, které sežehuje,
nýbrž světlem, které uzdravuje. Proto nás lítost vede
k tomu, abychom vstoupili do světla, v němž se zcela
uzdravíme.

2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu
"Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona
Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním
předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně
Páně: vše co je mužského rodu a otevírá život matky,
bude zasvěceno Hospodinu - a aby podle ustanovení
zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata."
Ve Starém zákoně Hospodin nařídil skrze Mojžíše,
aby matka, které se narodí syn, po 40 dnech s ním přišla
do chrámu k obřadu tzv. očišťování a zároveň
obětování. Tento svátek nás svým dějem a obsahem
ještě vrací k vánočním svátkům, neboť je vázán
na Narození Páně skutečným počtem dní, jímž dnes
oslavovaná
událost
následovala
po
narození.
Připomínáme si setkání Páně se Simeonem, s Annou
a nakonec s věřícími vůbec.
Ježíš je "Světlo k osvícení národů" (Lk 2,32).
Křesťan pak má být viditelným, konkrétním, všem
pochopitelným a praktickým znamením a důkazem,
že přišlo Světlo na svět.
31. ledna – pam. sv. Jana Boska, kněze
3. února – nez. pam. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka,

první pátek v měsíci, také sv. Ansgara, biskupa – bude
udělováno svatoblažejské požehnání
5. února – 5. neděle v mezidobí, pam. sv. Agáty, panny
a mučednice

MALÉ DESATERO KATOLÍKA MEZI
NEVĚŘÍCÍMI
1. Být s lidmi. Jejich starosti, radosti i naděje jsou
i radostmi, starostmi i nadějemi církve, jak zdůrazňuje
konstituce Radost a naděje.
2. Chtít štěstí druhých. Jedno úsloví říká, že přiblížit
druhé k Bohu znamená chtít, aby byli šťastni.
3. Mít nohy na zemi, ale srdce u Pána Boha. Bohatství
daru víry nás nestaví do pozice supermanů,
ale služebníků.
4. Umět mluvit o Bohu v pár slovech. Něco jako když
píšete SMS nebo tweety.
5. Někdy raději mlčet. Když o Bohu mluvit neumíme,
doporučuje už sv. Tomáš někdy raději mlčet.
Neznamená to však rezignovat, ale spíš hledat způsob,
jak Pána Boha před lidmi neshodit.
6. Nečinit si násilí. Pán Bůh posílá příležitosti, které
se sami nabízejí, aby člověk byl nebo se stal jeho
svědkem.
7. Vyvarovat se povýšeneckých postojů. Křesťané
dostali dar víry. Nemusí se tím ale chvástat.
8. Vyhnout se kostelnímu jazyku. Když se Kristus Pán
setkal se samařskou ženou, řekl si o doušek vody, aniž
by na ni spustil, že je Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý
Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné
podstaty s Otcem, a že skrze něho všechno je stvořeno.

9. Být střídmí. Pamatujme, že lidé kolem nás jsou
„zvyklí na tmu a neznají sůl“. Není proto dobré jim
svítit baterkou do očí a všechno jim hned přesolit.
10. Spoléhat se na Boha a neobracet. Ten, kdo obrací
srdce, je Bůh, nikoliv my.

HISTORIE KOSTELA SV. VÁCLAVA
V LOVOSICÍCH
na pokračování

-

Oltáře od kazatelny - oltář sv. Barbory:

Na hlavním obraze vidíme mučednickou smrt
sv. Barbory po té, co byla vězněna ve věži, v horní části
obrazu je znázorněno povýšení svaté Barbory do sboru
nebešťanů.
Nad hlavním obrazem je umístěn obrázek
znázorňující Boha Otce. Ve štítovém nástavci
je znázorněn nápis IHS. Klenot nad oltářem je ve tvaru
nádoby.
Na levé straně oltáře stojí socha znázorňující
sv. Anežku Římskou (zač. 4.stol), a na pravé straně
oltáře
stojí
socha
znázorňující
sv.
Elvíru.
(má poškozenou paži a chybí jí atribut).
Sbírka z 22. ledna je věnována na katolické školy vynesla:
2810,- Kč. Děkujeme.

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

