ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ

MODLITBA BL. MIRIAM OD JEŽÍŠE
UKŘIŽOVANÉHO

Jeremiáš vystupuje v době krátce před babylónským zajetím
(kolem 600 př. Kr.). Prorokuje zkázu Jeruzaléma, ale lidé
to nesnesou. Kněz Pašchúr nechá Jeremiáše zavřít do klády.
Jeremiáš je zasažen nepřijetím a pláče před Hospodinem.
Uprostřed slov o vlastní bolesti však zaznívá jeho víra
a důvěra v Boha.
(Pramen: vira.cz)
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých:
„Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří
se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést
a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin
je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají,
padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho
nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni.
Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš
ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě
jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina,
že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů! (Jer 20,10-13)

EVANGELIUM
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak
tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého,
že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte
na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou.
Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.
Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich
nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou
spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte
větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně
přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi;
ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým
Otcem v nebi.“
(Mt 10,26-33)

Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a vysílá
je, aby šli a hlásali evangelium. K této příležitosti jim dává
řadu pokynů a povzbuzení. Jde o druhou velkou Ježíšovu řeč,
kterou nám evangelista Matouš zaznamenal.
(Pramen: vira.cz)

VÁCLAV č. 22.

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.
Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové
žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k
nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mě můžeš darovat toto
porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji,
má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou
žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký
je. Amen.

(2017)

25.6.2017

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

farnostlovosice.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 17.30
ale 27.6. v 7.30
St – v 17.30
ale 28.6. v 7.30
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
PONDĔLĺ
26.6.2017 v 11.00 s polskou
návštěvou
LOVOSICE

+ 28. června, od 17.00 h – grilování u restaurace SAUNA

INTENCE MŠÍ SV. s červnovou pobožností

MYŠLENKY PRO ŽIVOT


Čestní a ctnostní lidé bývají často právě pro tyto své vlastnosti
nesmiřitelně nechápaví.



Člověka formuluje mlčení. I Pythagoras, přestože byl hovorný,
nabádal své žáky k mlčení.



Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.

Ne 25.6. 2017 v 9.00 za živou a zemřelou rodinu Prunzovu,
Sadilovu, Jirátovu a Bartlíkovu
Sulejovice v 10.30 za † manžele Jarmilu a Vlastimila
Lancovy
Ne 2.7. 2017 v 9.00
Sulejovice v 10.30

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)
246. Udělování svátosti nemocných je vyhrazeno
BISKUPŮM a KNĚŽÍM. Ježíš Kristus mocí jejich svěcení
jedná skrze ně.
247. Co je to viatikum?
Je to – EUCHARISTIE, kterou přijímají ti, kdo se chystají
opustit pozemský život a přejít do života věčného.
Málokdy je – SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ tak životně důležité jako
v okamžiku, ve kterém člověk dovršuje svůj pozemský
život. V budoucnosti už bude mít jen tolik života, kolik jej
má ve sjednocení (= communio) s Bohem.

PAMÁTKY V TÝDNU
30. června – nez. pam. sv. Prvomučedníků římských
ZÁSTUPY BEZEJMENNÝCH SVĚDKŮ
Byli to věřící, které spojovala láska ke Kristu; lidé, kteří měli
v srdci lásku ke všem ostatním, ale na které se většina obyvatel Říma
dívala jako na své největší nepřátele. Zástupy bezejmenných svědků
pravdy musely zemřít.
V roce 64 v pyšném srdci císaře Nera uzrál ďábelský plán. Chtěl
vidět velký požár města Říma, aby si znázornil hořící Tróju. Chtěl
být pánem nade vším a oslavován jako velký budovatel. Tou dobou
ve městě přibývalo lidí s "nebezpečnou" vírou, která ve svém učení
hlásala rovnost všech lidí, takže podle něj by císař měl být bratrem
otroka a otrok rovný svému panovníku. Jejich "úchylku" dovršuje
fakt, že Boha vidí v někom, kdo byl ukřižován jako otrok. Císař
chválil sám sebe za nápad, který dostal. Jak je to "velkolepé!"
Protože lid bude nenávidět žháře, za které se rozhodl označit
křesťany, bude se jich moci zbavit tak, že všechny jeho choutky
si přijdou na své a bude i oslavován.
Císař Nero po požáru Říma zahájil kruté pronásledování prvních
křesťanů, vymýšlelo se pro ně fantastické mučení, jak napsal římský
historik Tacitus. Císařské zahrady dostaly zvláštní osvětlení z živých
pochodní, kterými byli hořící křesťané ve smolných otýpkách
na sloupech a křížích. Někteří křesťané byli zašíváni do zvířecích
kůží a předhazováni zdivočelým psům k pomalému roztrhání.
V cirku na Vatikánském pahorku se odehrávala krvavá divadla, při
nichž na děti a ženy byly vyháněny šelmy, provádělo se kruté
bičování a nechybělo stínání hlav. Tam bylo různým způsobem
umučeno nejvíc křesťanů.
Trpěli a umírali v neochvějné víře a naději na život v nebi,
i v lásce k Ježíši, z níž čerpali sílu. Apoštol Pavel psal jakoby jejich
jménem, připomínajíce prorocká slova žalmu 44,23: "Denně jsme
pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.
- Ale v tom všem (mluvíce předtím o pronásledování, soužení
a meči) slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem

si jist, že ani smrt... ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže
nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu."
(Řím 8,36-39)
Pronásledování a utrpení těch, kteří půjdou za ním, Pán Ježíš
předpověděl a řekl: "Vydá na smrt bratr bratra. Budou vás všichni
nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."
(Mt 10,21-22) Tyto pronásledované blahořečil již předem sám Pán
Ježíš s povzbuzujícím dodatkem: "Radujte se a jásejte, protože máte
hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli
před vámi." (Mt 5,12)
Mučednictví je nejvyšší stupeň lásky. Mnozí pohané, vidouce
nadšení křesťanů a jejich statečnost v nejbolestivějších mukách,
volali po křtu. A tak církev rostla, čím více ji pronásledovali. Krev
mučedníků je símě nových křesťanů. Jelikož pro velké množství
nejsou jména všech římských prvomučedníků známá, slaví církev
památku jejich hrdinné smrti společným svátkem hned po dvou
předních apoštolech, popravených rovněž za císaře Nera.
Mezi současným hřbitovem a Svatopeterskou basilikou je
kamenem v dlažbě označeno místo, kde uprostřed cirku, v němž
převážně umírali prvomučedníci, stál obelisk, přenesený v roce 1586
na Svatopeterské náměstí.
27. června – nez. pam. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
a učitele církve
28. června – pam. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. června – slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních
patronů brněnské diecéze
2. července – 13. neděle v mezidobí

PÁR SLOV O POLSKÉ NÁVŠTĚVĚ

s hrobem sv. Vojtěcha, nyní se Poláci chystají na cestu, aby uviděli
také biskupské město našeho slavného mučedníka.
Přijedou v pondělí dopoledne. V 11.00 hodin budeme v kostele sv.
Václava prožívat společnou mši svatou, na kterou vás všechny
srdečně zvu. Po obědě půjdeme pěšky na Lovoš.
V tomto týdnu se mění rozvrh bohoslužeb – více tabulka.
Ve středu 28. června jste všichni zváni na společné grilování
v areálu restaurace SAUNA. Zúčastní se i mladí z litoměřické
diecéze.
Naši přátelé odjedou ve čtvrtek 29.6. kolem 10. hodiny.
Rozloučíme se s nimi u kostela po společné modlitbě za šťastnou
cestu.
Už teđ chci velmi srdečně poděkovat všem, kteří přijímají poutníky
u sebe doma, těm, kteří pomáhají v celé přípravě. Děkuji předem za
veškeré upečené lahůdky, o které prosím zvláště na středu (grilování)
a na čtvrtek (den odjezdu).
o. Roman

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 24.6. 2017 přijal v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích
kněžské svěcení jáhen Jiří Landa. Primiční mši sv. bude novokněz
sloužit v neděli 25.6.2017 v kostele Všech svatých od 10.30 hod.
Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání a za naše
bohoslovce.

26.6. 2017 přijede do Lovosic skupina mladých poutníků
z farnosti Damasławek (diecéze Hnězdno) se svým knězem.

Loni v červenci to oni přijali do svých rodin
a domácností mladé z Česka u příležitosti Světového setkání mládeže
v Krakově. My jsme před rokem navštívili katedrálu

Sbírka z 18.6. vynesla 3. 348,- Kč. Děkujeme.

