VÁCLAV Č. 23. (2019)
22. 9. 2019

Týdeník
římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:
farnostlovosice.cz

25. neděle v mezidobí
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

LOVOSICE

Ne – v 9.00
Út – v 17.30
St – 17,30 modlitba růžence, bohoslužba slova
Čt – v 7.30
Pá – v 16.30
Poutní So – v 10.30
Modlitební skupina - Út v 16.30
DD MILEŠOV Pá – tentokrát nebude
Velemím Ne - 14.9.19 11.00

Drazí farníci a přátelé farnosti Lovosice.
Dostává se vám do rukou prozatímní podoba farního zpravodaje Václav. Už minule
jsem děkoval dosavadním redaktorům za jejich práci a vznesl otázku. Původně jsem
zamýšlel řešit podobu zpravodaje se stávajícím redakčním týmem. Jak postupně od
vás získávám názory a dovídám se nové informace tak věřím, že takováto veřejná
výzva může dosavadnímu i rozšířenému redakčnímu týmu dát podněty jakým směrem
se vydat.
Několik nemnoho z vás pozitivně zareagovalo na zaslaný zpravodaj. Na druhou stranu
je pravda, že mnoho je okopírováno z internetu, nebo je možno najít v běžně
dostupných knihách a v Katolickém Týdeníku. Vytvářet každý týden dvoustránku
zabere dost času a úsilí nejen mně. Samozřejmě je třeba nějakým způsobem předávat
Interní zprávy z farnosti i těm, kteří z různých důvodů nemohou přijít v neděli na mši,
navíc některé důležité podrobnosti mohou jen z mluveného slova uniknout. Zatím se
mi nepodařilo proniknout do farních internetových stránek, které by mnoho
zmíněného vyřešily pro ty, kdo používají internet tedy i email. Zůstávají tedy ti z vás,

kteří internet nejste zvyklí užívat. Kolik takových lidí je? Co by mohl být obsah
zpravodaje, který by napomohl k prohloubení víry a vztahů k Bohu a navzájem
mezi námi ve farnosti. Navrhněte, co by mohlo kromě interních informací a být
obsahem, jaký typ článků vás zajímají. Které informace jste dosud ve Václavovi čeli?
Co byste chtěli najít nového? Jak zajistíme, aby to tam bylo? Co vlastně od zpravodaje
očekáváme.
I když kromě neadresné výzvy v minulém Václavovi, jsem nic neudělal pro nalezení
muže - redaktora, tak zatím se žádný dobrovolník neozval.

Liturgické texty následujícího týdne
25. neděle v mezidobí (Cyklus – C)
1. čtení: Am 8,4-7
Žalm: Zl 113
2. čtení: 1Tim 2,1-8
Evangelium: Lk 16,1-13
pondělí
Ezd 1,1-6, Žl 126, Lk 8,16-1
Úterý
Ezd 6,7-8.12b.14-20, Žl 122, Lk 8,19-21
Středa
Ezd 9,5-9, Žl: Tob 13, Lk 9,1-6
Čtvrtek
Ag 1,1-8, Žl 149, Lk 9,7-9
pátek
Ag 1,15b-2,9, Žl 43, Lk 9,18-22
Sobota Slavnost sv. Václava - mše sv. 10:30
Mdr 6,9-21, Žalm: 1Kron 29, 1Petr 1,3-6;2,21b-24, Mt 16,24-27
neděle
Am 6,1a.4-7, Ž 146, 1Tim 6,11-16, Lk 16,19-31

Aktuality:

 Úklid kostela: Děkuji všem, kteří přišli ve čtvrtek 19.9. ráno po mši sv. pomoci
s úklidem kostela před Svato Václavskou poutí. Jak jsem už poředznamenal. Byla to
příležitost nejen udělat co je nutné ale i se neformálně setkat, společně posnídat a
pohovořit. Ranní termín byl sice nevhodný pro pracující. Příště najdeme vhodnější
termín a věřím, že se sníží i věkový průměr účastníků akce. (lana)
 Otec biskup Mons. Jan Baxant požehná misionářům na začátku městské misie
v Ústi nad Labem,
Mše sv bude ve středu 25.září, od 17:00 v Mojžíři v Kostel svatého Šimona a Judy,
 Halvní poutní mše sv ke cti sv. Václavova v našem kostele bude v
sobotu 28.9.19 v 10:30

