ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ

Te Deum - Bože, tebe chválíme

Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem,
co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím
dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého.
Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní
se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl,
přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo
zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou,
ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní.“
Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli
království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas
a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás
sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky
v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“
Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal
z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází,
a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli:
„Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který
byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli,
že odchází do nebe.“
(Sk 1,1-11)

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.

VÁCLAV č.19.

Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i
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serafové, všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají: Svatý,

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
TÝDENÍK

Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy.

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

Oslavuje tě sbor tvých apoštolů,
chválí tě velký počet proroků,
vydává o tobě svědectví zástup mučedníků
a po celém světě vyznává tě tvá církev:
neskonale velebný, všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný,
božský Utěšiteli, Duchu svatý.
Kriste, Králi slávy, tys od věků Syn Boha Otce;
abys člověka vykoupil, stal ses člověkem a narodil ses z Panny;

EVANGELIUM

(2017)

zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe;
sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme:
přispěj na pomoc svým služebníkům, vždyť jsi je vykoupil svou
předrahou krví;
dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě.
Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví,
veď ho a stále pozvedej.

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

+ Út – modlitební skupina v 16.30
INTENCE MŠÍ SV. s májovou a červnovou pobožností

Každý den tě budeme velebit a chválit tvé jméno
po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi.
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.
Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš
k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny
dny až do konce světa!“
(Mt 28,16-20)
Úkolem vyslání začíná ve světě úplně nová přítomnost Krista.
Z mého křtu vyplývá, že své působení odteď nechává i na mně!
(Pramen: vira.cz)

Ať spočine na nás tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




"Knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu,
kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmě svatém pro naši
spásu". (II. vatikánský koncil, konstituce "Dei verbum", č. 11)
"První doušek z poháru přírodních věd vede k ateismu, na dně
poháru však čeká Bůh". (Werner Heisenberg, fyzik, nositel
Nobelovy ceny)
"Netaž se o radu toho, kdo se nemodlí". (o. Antonín Šuránek)

Ne 28.5. 2017 v 9.00 za † Antonína a Vlastu
Sulejovice v 10.30 za † Marii Venclíčkovou
Út 30.5. 2017 za † rodiče a tyto rody
St 31.5. 2017 za † Aleksandra i † Stanisława
Pá 2.6. 2017 za † Aleksandru Kozak
Ne 4.6. 2017 v 9.00 za † Jaromíra a Boženu
Sulejovice v 10.30

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

k Bohu, dokázal bych z něj čerpat sílu i pro jiné? Je malý
předpoklad, že bych byl jiný než jsem nyní.

243. Komu je určena svátost nemocných?
Svátost nemocných může přijmout každý věřící člověk, který
se ocitá v kritickém zdravotním stavu či situaci.
Svátost nemocných může člověk přijmout v životě vícekrát. Proto
má smysl žádat o tuto svátost i v mladém věku, má-li člověk
například podstoupit závažnou operaci. Mnozí křesťané v této
situaci spojují svátost nemocných se svátostí smíření; pro všechny
případy chtějí předstoupit před Boha s čistým svědomím.

Marcelín a Petr podle vyprávění kata museli být podle rozkazu sťati
na odlehlém místě v lesní houštině, aby křesťané nevěděli
o jejich tělech. Hrob si před smrtí museli sami vykopat. Místo však
nezůstalo v dokonalé tajnosti. Poměrně brzy se o něm dozvěděla
Římanka Lucilla, která se postarala o důstojný pohřeb.
Hrob se nalézal u třetího milníku římské cesty Via Labicana a císař
Konstantin Veliký dal nad ním postavit basiliku ke cti mučedníků.
Do hrobky v basilice nechal uložit i svoji matku sv. Helenu.

PAMÁTKY V TÝDNU
8. května nez. pam.
2. června – nez. pam. sv. Marcelína a Petra, mučedníků
MISIE KONANÉ V ŽALÁŘI
Žalářními misionáři se stali po svém zajetí kněz Marcelín a klerik
Petr s nižším svěcením, který byl exorcistou. Význam těchto
mučedníků podtrhává jejich zařazení do první eucharistické modlitby
mše svaté. Snad nejstarší zpráva o nich pochází od papeže Damase,
jenž v chlapeckém věku mluvil s katem, který vykonal popravu
a později se sám stal křesťanem. Damas se o tom zmínil
i při skládání náhrobního nápisu na pomník mučedníků.
Marcelín a Petr se dostali do žaláře za nejkrvavějšího pronásledování
Církve v době vlády císaře Diokleciána, jenž začalo 23. 2. 303
o svátku boha Terma. K pronásledování křesťanů ho přiměl
spoluvládce Galerius poštvaný proti nim matkou a ďáblem. Historici
Eusebius s Laktanciem o té době zaznamenali: "Kdo se nechce klanět
bohům je odsouzen a odevzdán katu. Vězení jsou přeplněná. Cesty
jsou plné zmrzačených mužů... Biče, železné háky, kříž, divá zvěř
trhají útlé děti i s jejich matkami... Kdybych měl sto jazyků, sto řečí
a železný hlas ani tehdy bych nedovedl popsat všechny podlosti,
to co páší soudci na nevinných a spravedlivých lidech, vyčíslit jména
všech mučedníků."
Sílu všechno snášet čerpali křesťané z eucharistie, z modlitby,
z Bible, ze vzájemného povzbuzování. V něm prý vynikali Marcelín
a Petr. Podle historických pramenů jak uvádí M. Liptovská "snažili
se utvrzovat své bratry a sestry, zapomínajíce na sebe, jakoby
zapomněli, že sami kráčejí na smrt. Mluvili o slavném vzkříšení
Krista, s nímž se mají setkat a zůstat na věky." Následkem toho zněly
žalářem chvalozpěvy a žalmy, které ho měnily ve chrám plný Boží
přítomnosti. Pohanští věznitelé a kati se stávali svědky zázraku víry
a lásky a dnešní dva oslavenci v žaláři křtili, dokud nebyli odvedeni
k popravě.
Svou apoštolskou horlivostí ke spoluvězňům připomínají mnohé
kněze z koncentračních táborů. A jaké je to s mojí apoštolskou
horlivostí? Co bych dělal, kdybych byl pro víru odveden do vězení
jako někteří za totality? I kdybych nezapřel svůj vztah

30. května – svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické
diecéze
31. května – svátek Navštívení Panny Marie
1. června – pam. sv. Justina, mučedníka
3. června – pam. sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

PORAĎTE MI, MÁM JÍT NA VÝSTAVU
LIDSKÝCH TĚL
THE BODY EXHIBITION?
Jsem studentka a naše učitelka biologie nám nabídla výstavu The
Body exhibition. Já jsem se na ni nic netušíc přihlásila. Po protestu
mých rodičů jsem o tom začala studovat nějaké materiály a jsem
na vážkách. Prosím o radu, zda mám na tu výstavu jít. (… )
Milá …, předně Vám děkujeme, že Vás nenechává klidnou veřejné
dění kolem nás, které sice může vypadat jako naprosto korektní,
ale ve skutečnosti může být notně problematické.
Těla jako komerční atrakce
Vystavené „exponáty“ jsou totiž především tělesné schránky lidí.
Křesťané tělo nechápou jen jako nástroj či věc, ale jako součást
člověka, který má svoji hodnotu a vyžaduje respekt a úctu,
i kdyby šlo o zločince! A nejen křesťané. Vždyť mrtvá těla
se pohřbívají již 30 000 let a my to považujeme za projev kultury
dávných lidí. A na této výstavě jsou těla lidí jednoduše vystavována
pro komerční zisk – jako výdělečná atrakce.

A čím více lidí na takovéto výstavy bude chodit, tím větší z toho
budou mít pořádající firmy zisk a tím bude i větší poptávka po těchto výstavách a hlavně - po "exponátech" na tyto výstavy...
A lidským exponátem se v zemi původu – v Číně - mohl stát
kdokoliv. A pokud byste žila v Číně, pak to tedy mohl být kdokoliv
z vašeho okolí, ne-li Vy sama…
Opravdový horor: lidé byli zbaveni svobody, důstojnosti a života
Ale zpět k Vaší otázce. Je to na Vašem rozhodnutí, zda půjdete
či nikoli! Vy jste již nyní odpovědná za své činy a za to, že máte
obhájit důvody svého jednání (před třídou, učitelem, před sebou
sama…). Váš proces rozhodování a zvažování argumentů je proto
velmi cenný. Možná Vám výstava pomůže k porozumění
či představě o anatomii člověka. Ale možná si můžete uvědomit,
že jde vlastně o horor, když si během prohlídky představíte, jak tito
lidé ve vězení trpěli, možná byli umučeni, aby tu pro nás pak stáli
na výstavě jako otroci zábavy současného světa… Pořadatelé
výstavy používají slogan: "Výstava, která změní váš život..."
Dalo by se na to reagovat tak, že výstava již opravdu změnila život
mnoha lidem - resp. lidským "exponátům" a jejich
blízkým... Výstava tedy rozhodně není bez problémů. Zvu Vás,
abyste své jednání promyslela a rozhodla se. Snad Vám
v rozhodování pomůže to, že i když učitel již koupil lístky a Vy
musíte ten svůj zaplatit, pak to ale neznamená, že tam musíte jít.
Život znamená přemýšlet, rozhodovat se a zaujímat postoje…
Domnívám se, že nastalá situace je vynikající školou skutečné
reality, ve které žijeme. Věřím, že Vám velmi pomůže v dalších
krocích života, protože svět, ve kterém žijeme, vůbec není
bezproblémový a mnohá jednání chápaná většinovou společností
jako bezproblémová, jsou ve skutečnosti velkým problémem.
Přeji Vám odvahu a radost z možnosti řídit své kroky!
Zpracováno podle dotazu (a odpovědi) zaslaného na web vira.cz.
Redakčně upraveno
(Pramen: vira.cz)

Lidským exponátem se mohl stát kdokoliv (i z vašeho okolí)
Navíc se jedná nejspíše o těla vězňů, o kterých nelze zjistit, zda
spáchali skutečné trestné činy, anebo to byli lidé nespravedlivě
uvěznění jen pro své názory a pro svůj odpor k totalitnímu režimu
své země. Zkuste si představit, že by někdo takto zabavil
a vystavil tělo někoho Vám blízkého…

Sbírka ze 14.5. vynesla 2. 350,- Kč, z 21.5. vynesla 2. 610,- Kč.
Děkujeme.

