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   6. neděle velikonoční 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modlitební skupina - Út v 16.30 

Setkání s Biblí - středa 9.5. 2018 od 18.15;   Lk 24,50-53 

V pátek začíná novéna na slavnost Seslání Ducha svatého 

INTENCE MŠÍ SV.  
 

 
 

Ne 6.5. 2018 v 9.00  

                                                      Sulejovice v 10.30   

Út 8.5. 2018 za † Marii Kupiecovou 

St 9.5. 2018 pam. Panny Marie, Prostřednice všech milostí - za Boží 

požehnání pro syna Radima 

Pá 11.5. 2018 za † rodiče a syna Aleška 

Ne 13.5. 2018  v 9.00 Slavnost Nanebevstoupení Páně  

za † rodiče a příbuzné 

                                                      Sulejovice v 10.30 

 

 Drž mě, když jsem v pokušení zatrpknout nebo zahořknout. 

 Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu s láskou říci 

pravdu. 

 Většina křesťanů nepotřebuje slyšet další vyučování, nýbrž 

potřebuje projít zkouškou, při které buď propadnou, anebo 

půjdou dál. 

Z dnešního evangelia     

   Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem 

miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, 

zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého 

Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje 

radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé 

přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá 

větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji 

přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám 

služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem 

vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od 

svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil 

jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl 

trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve 

jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15,9-17) 

 
Sbor Petra Chelčického zve na přednášku Mgr. Marka Váchy, PhD., 

katolického kněze a přednosty Ústavu etiky při 3. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy, na téma Křesťanství a životní prostředí. Přednáška 

proběhne v sobotu 12. května od 9.15 hodin v konferenčním sále 

hotelu Lev. Vstup volný. 

Sbírka z 29.4. 2018 = 2. 839,- Kč.  Pán Bůh zaplať. 

Důkaz Boží lásky 

 

 

 

 

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

280. O co křesťané opírají důstojnost člověka?  

Každý člověk má nedotknutelnou důstojnost od prvopočátku své 

existence v těle matky, protože Bůh s ním počítal do věčnosti, stvořil 

ho, miloval ho, vykoupil ho, chce ho spasit  

a uvést do věčné blaženosti.  

Kdyby hodnota člověka závisela pouze na úspěších a výkonech, 

jakých jednotlivci mohou dosáhnout, jakou úctu by si zasloužili slabí, 

nemocní a bezmocní? Křesťané jsou na základě své víry 

přesvědčení, že úcta k člověku vychází v první řadě ze vztahu lásky, 

který má k člověku Bůh. On si váží každého člověka  

a miluje ho tak,jako by byl jediným stvořením na světě.  

A protože Bůh věnuje pozornost i tomu nejnepatrnějšímu člověku, 

má každý člověk nekonečnou důstojnost, kterou ostatní lidé nesmí 

snižovat.  

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE 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     
DD MILEŠOV Pá – v 9.00     
VELEMÍN         So – v 10.00  
LUKAVEC  8.5. 2018 v 15.00  

VÁCLAV Č. 14. (2018)    

                                                  6.5. 2018 
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