ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Ocitáme se na konci 11. stol. př. Kr., před několika lety byl
ustanoven první král Izraele – Saul. Život je do značné míry řízen
rodovými tradicemi. Text čteme pro zmínku o pomazání olejem jako
typickém obřadu spojeném s vylitím Ducha svatého, ale i pro zmínku
o Boží volbě, která je odlišná od lidských představ.
(Pramen: vira.cz)
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám
tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho
syny.“ Když Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle
je před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však řekl
Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť
ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání,
Hospodin však vidí do srdce.“ Jesse předvedl před Samuela sedm
svých synů, ale Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil
nikoho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse odpověděl:
„Ještě je nejmladší, ten pase stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli
pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy
a uvedl ho: byl plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu.
Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel vzal roh
s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále
působil s Davidem Hospodinův duch. (1 Sam 16,1b.6-7.10-13a)

o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“
Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý.
Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči,
to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“
To jeho rodiče řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž usnesli,
aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze
synagogy.
(Jan 9,1-41)
V úryvku evangelia se do konfrontace dostává hned několik skupin
lidí. Nejen uzdravený slepec a farizeové, ale i slepcovi rodiče.
Jakoby „zdravý rozum“ velel, že obyčejný chlapík chodící po ulici
nemůže být Božím synem. Jenže tento typ zdravého rozumu v této
chvíli neobstojí. Lidé, se kterými uzdravený vede dialog, jsou
představitelé víry! Oni první měli rozpoznat Mesiáše. Jak to, že zcela
selhávají? Jak to, že mesiáš oslovuje žebráky, chudé a nikoli elitu?
Protože Mesiáše pozná jen ten, kdo ho hledá, očekává, kdo touží
se s ním setkat… Kdo ho prosí za uzdravení. Jak legračně vyznívá
otázka farizeů (tedy těch, kteří dávají najevo, že usilují
o dokonalost): „Jsme snad i my slepí?“ v níž předpokládají jasnou
odpověď. Nyní je třeba hledat, jaké skutečné místo v příběhu
zaujímáme my. Kterou z postav jsme my? Jsme to totiž často my
sami, kdo spolu s farizeji považujeme svůj postoj za tak jasně daný,
že
neumožňuje
vstup
skutečného
Božího
pohledu!
(Pramen: vira.cz)

MODLITBA

EVANGELIUM
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho
učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho
rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani
jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat
skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo
nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím
blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo
znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který
tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není,
ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy:
„Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal
bláto, pomazal mi oči a řekl: ‘Jdi k Siloe a umyj se!’ Šel jsem tedy,
umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl:
„To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den,
kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také
farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl:
„Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové
říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“
Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“
A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty
o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé
však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali
rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn,

Svatý Josefe,
ty znáš bolesti a utrpení vzešlé ze starostí
o střechu nad hlavou.
Sám jsi ho zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě.
Vezmi pod svou ochranu rodiny, které nemají byt,
zvláště pak matky s malými dětmi a ty všechny,
kteří jsou nuceni žít za hranicemi své vlasti.
Postarej se o matky v požehnaném stavu
a všechny rodiny, čekající narození dítěte.
Nauč je snášet v tichosti a pokojně jistotu zítřka
a všechny životní nesnáze s důvěrou v Boží Prozřetelnost.
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FARNOSTI
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 v kapli na faře
St – v 17.30 v kapli na faře
Čt – v 7.30 v kapli na faře
Pá – v 17.30 v kostele
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00 (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00
+ Út – modlitební skupina v 16.30 na faře
+ Pátky v postní době – v 17.30 křížová cesta
po ní Mše sv.

INTENCE MŠÍ SV.

V sobotu 1. dubna 2017 od 14.00 hod. zveme do DDKT
v Litoměřicích na postní duchovní obnovu. Bude přednášet otec
Lukáš Bakajsa na téma “Postní doba a Velikonoce v byzantské
liturgii”. Bude možno také přistoupit ke svátosti smíření.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Bez námahy nelze v životě dospět tam, kam dojít chceme
a máme.
Duch Boží nemá za úkol jen utěšovat, ale též nás
usvědčovat ze hříchu. Ale pokaždé v nás zanechá více
pokoje a radosti.
Učit se kvůli lásce „opouštět svou komfortní zónu“ –
i tak se dá nazvat smysl našeho postního úsilí.

Ne 26.3.2017 v 9.00
Sulejovice v 10.30 za † manžela Milana Svojše
St 29.3.2017 za nemocného Vítka, za jeho uzdravení
Čt 30.3.2017 za † manžela a dceru
Pá 31.3.2017 za † Rudu Effenbergra
Ne 2.4. 2017 v 9.00 za † pana Jiřího Stýbla
Sulejovice v 10.30

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

237. Existují hříchy, které by byly tak závažné,
že by je kněz nemohl rozvázat?
Existují hříchy, jimiž se člověk zcela odvrátí od Boha
a zároveň kvůli jejich závažnosti podlehne exkomunikaci.
Rozhřešení těch skutků, na které se vztahuje „exkomunikace“,
může udělit pouze biskup nebo jím pověřený kněz,
a v některých výjimečných případech dokonce jen papež.
V nebezpečí smrti může udělit rozhřešení a rozvázat
z exkomunikace každý kněz.
Katolík, který se dopustil například vraždy, nebo
by se aktivně podílel na potratu, se automaticky sám vylučuje
ze svátostného společenství; církev pouze stvrzuje tento stav.
Exkomunikace má v úmyslu napravit hříšníka a uvést
ho zpátky na správnou cestu.

pro řeholnice řádu sv. Benedikta. V něm byla představenou
jeho neteř Erentruda, která požehnaně působila i na širší okolí.
Rupert také otevřel doly na těžení soli a mnoha lidem zajistil
práci. Proto ho mnozí označili i za průkopníka průmyslu
a chlebodárce. V souvislosti s ním bývá také mluveno
o přípravě na smrt, na které mu obzvlášť záleželo. Když cítil,
že se blíží jeho konec, ještě prý procestoval své rozsáhlé
biskupství, kde věřící utvrzoval ve víře a lásce. Navrátiv
se do svého sídla brzy onemocněl a připraven na věčnost svatě
zemřel.
Jeho heslem bylo: "Ze všeho, co máme, můžeme svým
nazývat jen to, co dáme chudým, toť náš poklad v nebi, ostatní
nám bere smrt."

2. dubna – 5. neděle postní

vytesanou ve skále. Vojáci hrob zapečetili a drželi s ním stráž.
Byť toto zastavení ukončuje křížovou cestu, pro nás teprve
vše začíná. Hrob je místem vzkříšení. Otevřený, ozářený,
slavný, vítězný hrob odhaluje smysl kříže. V duchu klečíme
spolu s Magdalénou u hrobu v zahradě a slyšíme anděly:
„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“
(lk 24,5-6). Z tvého zmrtvýchvstání se zrodila církev,
obnovila se důstojností člověka jako Božího dítěte a otevřelo
se nám nebe. Pane, děkujeme ti za křížovou cestu, která nás
dovedla k vítězné radosti. Dej, ať své životní cesty
procházíme pod tímto zorným úhlem. Ať nás tvůj kříž vede do
života a je perspektivou ve všech našich bolestech a trápeních.
Ať se tvé vzkříšení pro nás stane příslibem našeho budoucího
života s tebou. Provázej nás, Pane, během naší pozemské
pouti a dej, ať se s tebou setkáme tváří v tvář na prahu nového
života. Amen. Miloslav Vlk, Meditace nad křížovou cestou.

27. března – připomínka sv. Ruperta
SVĚTEC, CO PŘINÁŠEL VÍRU I PRÁCI
Pochází pravděpodobně z královského rodu Merovingů
ve Francii. Ve Wormsu se stal biskupem. Jako správný pastýř
hlásal pravdu a usiloval o spravedlnost. Při kárání mocipánů,
jejichž život byl pohoršením, dostal se s nimi do konfliktu
a oni svou opozici posílili získáním bludařů. Pro Ruperta
se další působení stalo nebezpečným.
V té době ho vyhledali poslové z Bavor, od vojvody Theoda
II., aby ho pozvali do Bavor hlásat evangelium. Rupert
si od svých spolupracovníků vyžádal zprávy o situaci a stavu
země. Poté se vydal do Řezna, kde Theodo sídlil. Byl jím
vřele uvítán a po doplnění jeho znalostí o víře ho pokřtil
i s rodinou. Pak cestoval po zemi, hlásaje radostnou zvěst.
Mezi nevěřícími se setkal i s křesťany žijícími více z pověr
než z víry. Vědom si potřeby sídla měl kratší dobu menší
příbytek u kostela na Wallersee (v místě Seekirchen).
Ale brzy přešel do Solnohradských hor a v místě bývalého
hradu Helfenburg, zvaném Juvavium, kde již v minulosti bylo
křesťanství hlásáno, se rozhodl vybudovat biskupské sídlo.
Theodo mu daroval zemi kolem a Rupert s pomocí svých
kněží a obráceného lidu vybudoval v první řadě chrám a pak
biskupství. Tím položil základ městu Salcburku, tehdy ležícím
v Bavorsku, dnes je to území rakouské.
Rupert povolal z Francie 12 dalších zbožných a učených
kněží, které rozmístil po zemi do důležitých křesťanských
obcí. V Salcburku založil klášter se zaměřením na výchovu
kněží a na jednom z kopců poblíž města druhý klášter

Velikonoční Triduum
Zelený čtvrtek

9.00
17.30

Velký pátek

15.00

Bílá sobota

20.00

POSTNÍ PUTOVÁNÍ
(Ludvík Armbruster)
V postní době bychom měli vystoupit z obrazu zla všeobecně
a zaměřit se na to, co pro nás křesťany znamená morální zlo,
hřích a vina. Musíme ale vzít na vědomí, že žádnou
sebereflexí nedokážeme sami sebe zcela uchopit, prohlédnout
se. Nejsme sami sobě průzrační. Poznáváme se jaksi bokem,
oklikou přes svou činnost a povědomí o tom, co děláme.
Je tady ale vždy převis toho, co instinktivně známe, avšak
nedovedeme to vyjádřit. Naše slova jsou totiž všeobecné
výrazy, kdežto zkušenost je vždycky individuální. Hřích tedy
leží mnohem hlouběji, než jsme schopni sami zaznamenat.
V katechismech se můžeme dočíst, že hřích je odvrácení
se od Boha a přilnutí ke stvořeným věcem. Člověku se pak
může zdát, že stačí zaměřit se na jednotlivé příkazy či zákazy
a je to v pořádku. Zapomíná, že naše obrácení se k Pánu Bohu
nebo odvrácení se od Boha se odráží v naší činnosti, ve styku
s druhými lidmi. V tom máme dělat pokroky. Tato cesta
je dlouhá jako náš život a my máme růst v poznání toho,
co je hřích a co znamená být vykoupen. To je naše postní
putování, ale nejsme sami, náš Pán nás doprovází.
Křížová cesta - 14. Zastavení
Zbývá jen najít důstojné místo pro tvůj poslední odpočinek.
Ušlechtilý Josef z Arimatie nabídl svou novou hrobku

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

10.30

9.00

Missa chrismatis Katedrála
Mše na památku Večeře
Páně
Památka umučení Páně
(křížová cesta
a velkopáteční liturgie)
Velikonoční vigilie
(žehnání ohně, po ní
liturgie
v kostele)
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
(Zazpívá náš chrámový
sbor.
Přinášíme pokrmy
k požehnání.)
Pondělí v oktávu
velikonočním

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary
a za úklid kostela.
Sbírka z 19. 3. na pojištění diecéze vynesla: 3.232,- Kč.
Děkujeme.

