ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Při Letnicích apoštol Petr vystoupí a hlásá evangelium.
Po tomto impulzu z druhé kapitoly Skutků se začíná budovat
první církev. Náš text popisuje její typické (lze říci také
ideální) znaky. Je třeba podotknout, že jde o jakousi
souhrnnou zprávu a také idealizující stav, který v realitě vypadal přeci jen složitěji, jak se za-krátko objeví v textu
o ustanovení jáhnů (Sk 6,1-6).
(Pramen: vira.cz)

Jan uvádí ve dvacáté kapitole několik příběhů, v nichž
se především apoštolové setkávají se Vzkříšeným. Zvláštní
roli zde hraje Tomáš, který se s ním setká až o týden později.
Jeho příběh je výzvou pro všechny, kdo „nebyli u toho“
v den vzkříšení.
(Pramen: vira.cz)

(2017)
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2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MODLITBA

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

Drahý nebeský Otče,

Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském
společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny
naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo
mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně
pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj
majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý
den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli
pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili
se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet
povolaných ke spáse a církvi.
(Sk 2,42-47)

pomoz mi být citlivým a všímavým,
abych neobešel nikoho,
kdo ode mne potřebuje jen „trochu lásky“

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 17.30
St – v 17.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00 (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00
LOVOSICE

EVANGELIUM
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli
učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul
mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal
ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu
jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám
vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha
svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu
je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden
ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš při-šel.
Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však
odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech
a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku
do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase
uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul
mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož
sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku
a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš
mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože
jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto
uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však
jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží,
a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
(Jan 20,19-31)

VÁCLAV č. 16.

+ Út 25.4.2017 modlitební skupina v 16.30 hod.
INTENCE MŠÍ SV.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství.“ (Mt 5, 7)
MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Nemocný vycítí, vytuší více než jiní lidé.
Znamením upřímné lítosti je vystříhat se (špatné)
příležitosti.
Bůh si natolik váží pokání, že i ta nejnepatrnější stopa
pokání ve světě, je-li pravá, mu dává zapomenout na
hřích, takže by byly odpuštěny i všechny hříchy ďáblům,
pokud by dokázali projevit lítost.

Ne 23.4.2017 v 9.00 za † rodiče, sestru a bratra
Sulejovice v 10.30 se nekoná
Út 25.4.2017 za Vítka s prosbou o uzdravení
St 26.4.2017 za † Marcelu
Ne 30.4. 2017 za † syna Bohumila
Sulejovice v 10.30 za farníky

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)
240. Jak je prožívána „nemoc“ ve Starém zákoně?
Člověk Starého zákona často přijímal nemoc jako těžkou
zkoušku, proti níž se buď mohl bouřit, nebo v ní mohl rozlišit
Boží rukopis. Už proroci nahlíželi, že utrpení neznamená
pouhé prokletí a nemusí nutně být následkem osobního
hříchu, nýbrž že člověk, který trpělivě přijímá na sebe
utrpení, může být druhým ku prospěchu.

PAMÁTKY V TÝDNU
28. dubna nez. pam. sv. Ludvíka Marie Grigniona
z Montfortu
Narodil se v bretaňské obci Montfort. Pocházel ze západní
Francie, kde se 31.1.1673 narodil a byl pokřtěn v Montfort 20
km východně od Rennes. Ludvík byl od 11ti let v jezuitské
koleji sv. Tomáše Becketa v Rennes, kde studovalo dva tisíce
mladíků. Spřátelil se tam s Claude Poullartem, pozdějším
zakladatelem Otců Ducha svatého a s Janem Křtitelem
Blainem. V Rennes měl Ludvík také strýce knězem a ten se
stal jeho důvěrníkem. Do Rennes se po dvou letech
přestěhovala také rodina Grignionova.
Ludvík byl inteligentní, pilný, umělecky založený, poněkud
plachý a hluboce zbožný. Tak ho viděli jeho profesoři. Při
modlitbě v kostele P. Marie Karmelské se rozhodl pro
kněžství. Po osmi letech studia v Rennes čekalo na něj dalších
osm let studia teologie v Paříži.
V Paříži se stal knězem. Učil o cestě svatosti vedoucí k Ježíši
skrze Marii. Papežem Klementem XI. byl jmenován
apoštolským misionářem Francie. Podílel se na založení
kongregace Dcer Moudrosti a položil základ mužské řeholní
komunitě s pozdějším jménem Montfortská Mariina
společnost. Po vyčerpávající službě zemřel ve 43 letech. Jeho
mariánské spisy obsahují proroctví o poslední době Církve.
23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
24. dubna – nez. pam. sv. Jiří, mučedníka
25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty
28. dubna – nez. pam. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronky Evropy
30. dubna – nez. pam. sv. Zikmunda, mučedníka, také sv. Pia
V., papeže

Zmrtvýchvstání Kristovo
(Ladislav Kubíček)

Jsou jen dvě možnosti. Buď je smrt přechodem do jiného
života, nebo je to absurdní a zničující konec. Nechápu-li smrt
jako otevření dveří do náruče Boží, je s mou vírou něco
podstatného v nepořádku. Řeči typu „kdoví, jestli se do nebe
dostanu,“ nejsou hodny vyvolených dětí Božích. Je třeba jít za
Kristem a o jeho příslibech zásadně nepochybovat. Boží
milosrdenství je nekonečné. Ne kvůli našim zásluhám, ne
kvůli naší dokonalosti, ale díky Boží lásce můžeme
s nebeským královstvím počítat – pokud se budeme upřímně
snažit plnit vůli Boží. K té patří i účast na křížové cestě, nejen
na modlitbě křížové cesty, ale na té skutečné, osobní,
jedinečné, Bohem naplánované. Kristovu zmrtvýchvstání
předcházela křížová cesta a my bychom chtěli jít do nebe
růžovým sadem? Žádný kříž není lehký, ale vyplatí se:
„Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu
v nebesích.“

Po pohřbu zákonitě následuje zmrtvýchvstání. A když po
pohřbu Kristově, tak také po pohřbu našem. Z kříže sňali a do
hrobu uložili jen jeho bezduché tělo, pouhou hmotu. Podobně
si můžeme představit i svůj pohřeb. Do hrobu odložíme své
opotřebované, bolavé, hmotné tělo, abychom dál žili životem
krásnějším a bohatším. Životem s Přítelem, se kterým jsme se
snažili žít už tady na světě, a třeba i trpět a bojovat. Kristův
požadavek „chci, aby byla vaše radost dokonalá“ se dá plně
uskutečnit až po našem vzkříšení, po našem nanebevzetí.
Mnozí si otázku, co je po smrti, ani nechtějí položit. Oči před
ní zavírají i lidé zdánlivě inteligentní, aniž si uvědomí, že
vyhýbání se tak zásadní otázce je usvědčuje z hlouposti.
Korunka k Božímu Milosrdenství
Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec
k Panně Marii.
Na začátku:
Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…
Na zrnkách Otčenáše (1x):

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého
nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za
hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu (10x):
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Na konci (3x):
Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi
a nad celým světem.

Ježíši, důvěřuji Ti!

Hodina Božího milosrdenství
Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř
do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho
všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť
v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán.
(Dn 1572) Je to hodina velikého milosrdenství
pro celý svět. (Dn 1320)

Poděkování
Chci srdečně poděkovat všem, kteří jste přispěli ke kráse
Velikonočního třídení: děkuji mnohokrát za úklid, darované
květiny a výzdobu kostela, děkuji za zpěv, hudbu, čtení
a ministrování.
Pán Bůh zaplať.
Sbírka minulou neděli vynesla 4. 756,- Kč.
Sbírka ze 17.4. vynesla 1.503,- Kč
Z kasičky u Božího hrobu pro Svatou zemi: 635,- Kč.
Děkujeme.

