ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ

VÁCLAV č. 18.

odpověděl: „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však
říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“ (Pramen: vira.cz)

Navazujeme na minulou neděli a čteme dále Petrovo kázání
o Letnicích. Dnes se však soustředíme na reakci posluchačů
na Petrova slova. Všimněme si, že Bůh neodsuzuje, ale volá
k obrácení a nabízí cestu.
(Pramen: vira.cz)

7.5.2017

MODLITBA

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ,
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Milosrdný Bože, naplň můj dům svým světlem a svoji láskou.
Ukaž mi, kam jsem zašantročil svou drachmu;

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly
a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému
izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh
právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Když to
uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních
apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl:
„Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše
Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete
Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem,
ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš
Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel:
„Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho
slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo
na tři tisíce lidí.
(Sk 2,14a.36-41)

kde jsem zahrabal tvůj obraz vrstvami svých starostí

TÝDENÍK

a svou horečnou činností,
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svojí zarmouceností a svými úzkostmi,
spoustou těch myšlenek, kterými kroužím kolem tisícerých věcí
všedního dne.
Sám ve mně vykliď to, co mi ve mně zastírá tvůj obraz.
Bydli ve mně, abych směl ve svém domě
obývat všechny prostory,
abych směl bydlet ve svém domě společně s tebou
a abych v tobě a s tebou nalezl sám sebe – takového,
jakého jsi mne ty sám stvořil. Amen.

EVANGELIUM
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do
ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo
však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce
slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když
všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují,
protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale
utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim
pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce
říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já
jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou
zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo
vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i
vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel
a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly
v hojnosti.“
(Jan 10,1-10)
Text plynule navazuje na předchozí vyprávění o uzdravení
slepce. Slepý od narození byl po svém uzdravení předveden
k výslechu, při němž vyznal Ježíše jako mesiáše, a proto ho
farizeové vyhnali. Ježíš uzdraveného vyhledal a toto
odmítnutí vysvětlil následovně: „Přišel jsem na tento svět k
soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“
Přítomní farizeové se však pohoršili, a proto jim Ježíš

(2017)

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 17.30
St – v 17.30 10. 5. v 7.30 hod.
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 13. a 20.5 se konat
nebude
LOVOSICE

+ Út – modlitební skupina v 16.30
+ 14. května od 10.30 h. se bude konat poutní Mše svatá
u kapličky ve Vchynicích. Tento den a také 21.5. je
zrušena Mše sv. v Sulejovicích

INTENCE MŠÍ SV. s májovou pobožností

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Všechna krása přírody je jen chabým odleskem nádhery
každé lidské duše.
Síla lásky se projeví až tehdy, kdy je namáhána její
věrnost, kdy se setkává se slabostí a křehkostí druhého.
Někdy by nám pomohlo jen se zastavit a porozhlédnout se
kolem, abychom se přestali klanět dílu svých rukou.

Ne 7.5. 2017 v 9.00 za † Mařenku Kupiecovou
Sulejovice v 10.30
Út 9.5. 2017 za † Stanislava a † rodiče
St 10.5. 2017 v 7.30 za † kněze a † farníky lovosicka
Ne 14.5. 2017 v 9.00 na dobrý ůmysl
Vchynice v 10.30 poutní Mše svatá ke cti sv. Jana
Nepomuckého

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)
242. Proč se má církev zvlášť zajímat o nemocné?
Ježíš nám ukazuje: trpíme-li my, trpí nebe. Bůh si dokonce přeje být
poznáván v jednom „z těchto mých nejposlednějších bratří“ (Mt
25,40). Proto Ježíš uložil svým učedníkům péči o nemocné jako
prvořadý úkol. Vybízí je: „Uzdravujte nemocné!“ (Mt 10,8), a
zaslibuje jim k tomu božské zmocnění: “... ve jménu mém budou
vyhánět zlé duchy... na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se“
(Mk 16.17-18). Křesťanství od počátku staví do centra své
pozornosti lidi staré, nemocné a potřebné, Matka Tereza, která
sbírala umírající z kalkatských stok, je pouze jedním z článků
dlouhého řetězu křesťanů, ujímajících se lidí opomíjených a
vyvržených na okraj společnosti. Právě v nich poznávají Ježíše.
Jsou-li křesťané skutečně tím, čím mají být, vychází z nich
uzdravující moc. Některým je dokonce dáno uzdravovat jiné mocí
Ducha svatého z jejich tělesných neduhů (dar uzdravovat CHARISMATA).

PAMÁTKY V TÝDNU
8. května nez. pam.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
PLNÁ MILOSTÍ PRO CELÉ LIDSTVO
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se začala
slavit v roce 1921 v Belgii a pak se rozšířila. Panna Maria
nám svým "Fiat" na andělské zvěstování zprostředkovala
Původce a zdroj všech milostí. S prvním nastíněním se
setkáváme při její návštěvě Alžběty, kdy se dostalo posvěcení
dosud nenarozenému Janu Křtiteli. Pak vidíme P. Marii jako
prostřednici přimlouvat se na svatbě v Káni. Ale už dříve s
každým jejím obnoveným "Fiat" např. při obětování
(připomínaném 2.2.) je vyřčený souhlas k podílu na
vykupitelském díle jejího Syna pro naši spásu. Většinou se
uvádí, že její universální poslání Matky a Prostřednice milostí
pro lidstvo bylo ustanoveno na kříži, ale Maria je jistým
způsobem
získala
svým
podílem
na
vykoupení
a Ježíš je při jeho vyvrcholení ještě definuje. Mariino poslání
Prostřednice všech milostí plně začalo po jejím slavném
nanebevzetí, kdy byla dovršena jednota mezi ní
a Ježíšem. Vznešený úkol Prostřednice v rozdávání milostí
pro lidstvo vykonává v úzkém spojení s Duchem svatým,
božským Posvětitelem (srov. Lk 1,35 a Zj 22,17). Maria jako
snoubenka Ducha svatého se s ním sjednocuje a v jeho poslání
posvěcovat se stala jeho nástrojem.
Ona je plná milostí, které touží rozdávat. Stačí si vzpomenout
na její zjevení Kateřině Labouré (připom.31.12.). Došlo k
němu v pařížském klášteře "Dcer křesťanské lásky" na Rue du
Bac 27.11.1830. Z Mariiných drahokamů v prstenech na ruce

vyzařovaly k zemi světelné paprsky, ale měla i hodně
drahokamů, které nevyzařovaly žádné paprsky a Kateřině dala
poznat, že ty představují milosti, o které nikdo neprosí. Pak
následovalo utvoření obrazu i s nápisem, který měla Kateřina
dát

razit na medailky. Z nich se staly předměty, které ve spojení
s modlitbou mají podíl na zprostředkovávání milostí, které
Maria chce rozdávat. Jsou připomínkou, která oživuje kontakt
s Marií a připomíná i závislost na Božích milostech, jejichž
rozdavatelkou je Maria a není náhodné, že toto obsahuje její
první zveřejněné zjevení. Maria je plná milosti nejen pro sebe,
ale i pro nás. "Skrze Marii máme naději dosáhnout nebe." Tak
učí sv. Efrém již ve 4. stol. a papež Lev XIII. r. 1891 říká:
"Podle vůle Boží ničeho se nám nedostává leč skrze Marii.
Skrze ni je cesta ke Kristu, podobně jako skrze Krista k
nebeskému Otci." Ve století před tím papež Benedikt XIV.
popsal Ježíšovu Matku jako "nebeský proud, kterým tok všech
milostí a darů dosahuje duše všech bídných smrtelníků". Na
počátku 19. století Pius VII. shrnul Mariino poslání jako
universální Prostřednice milostí slovy: "Rozdělovatelka všech
milostí." Také Pius IX. upřesnil skutečnost, že Bůh Panně
Marii svěřil poklad milostí, aby jej rozdělovala lidem slovy:
"Bůh P. Marii svěřil poklad všech dober, aby každý mohl
poznat, že skrze ni jsme získali všechnu naději, všechnu
milost a veškerou spásu". A tak bychom mohli pokračovat
citacemi dalších papežů až po koncil a současného papeže.
Dnešní breviář připomíná některá slova z Konst. o církvi:
"...Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále od
okamžiku souhlasu, který s vírou vyjádřila při zvěstování a
bez váhání zachovala pod křížem, až do věčného dovršení
spásy všech vyvolených. ...Ve své mateřské lásce pečuje o
bratry svého Syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají se v
nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené
vlasti." (LG 62) Dále "proto je vzývána v církvi jako
přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice. Tato
slova je však třeba chápat tak, že nic neubírají ani nepřidávají
důstojnosti a účinnosti jediného prostředníka, Krista".
Papež Jan Pavel II. v rámci Magisteria učil, že Ježíšova
Matka v poslušnosti Syna "se staví doprostřed, jedná jako

prostřednice, ne jako nějaká cizí osoba, ale v postavení matky
má též úlohu Prostřednice milosti, jaká je vlastní Matce, také
při jeho konečném příchodu".
Přijměme Marii také doprostřed svého života. Nejen proto,
abychom od ní dostávali, ale abychom se podle ní také řídili.
Chtějme dostávat nejen pro sebe, ale i pro druhé. Maria má
pro nás přebohatý zdroj, tak o tom rozhodla Boží
prozřetelnost. Titul Prostřednice milostí jí náleží pro její
spoluúčast na díle vykoupení a pro rozdílení milostí všeho
druhu nejen v řádu nadpřirozeném, ale i časná dobra a
odvrácení zlého jsou v moci Panny Marie, pokud nám tyto
věci přispívají k spáse.
12. května – nez. pam. sv. Nerea a Achillea, mučedníků,
také sv. Pankráce, mučedníka
13. května – nez. pam. Panny Marie Fatimské
14. května – 5. neděle velikonoční, svátek sv. Matěje, apoštola. Den
matek
16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18. května – nez. pam. sv. Jana I., papeže
20. května – nez. pam. sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze nebo
sv. Barnardina Sienského, kněze
21. května – 6. neděle velikonoční. Den modliteb za
pronásledované křesťany, nez. pam. sv. Ondřeje Boboly,
mučedníka nebo sv. Kryštofa Magallanese kněze, a druhů,
mučedníků

V Ježíši Kristu nám zazářila naděje,
že vstaneme z mrtvých:
Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje,
ale utěšuje nás zaslíbení věčného života;
vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká,
ale ve smrtí se naplňuje,
a když se rozpadne naše pozemské obydlí,
dostaneme u tebe domov věčný.
(Preface z Římského misálu)

POZVÁNÍ
10. května od 17.00 se bude konat v kostele
koncert žáků ZUŠ Lovosice.
Sbírka minulou neděli vynesla 2. 644,- Kč.
Děkujeme.

