Z dnešního evangelia:
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal
se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš
odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš
Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého
bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší
než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně,
Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není
jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým
rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám
sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl,
že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi
daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil
dát mu nějakou otázku. (Mk 12,28b-34)
Učitelé Zákona spočítali, že v celém Právu je 613
příkázání a mnohokrát vedli spor o jejich hierarchii.
Velikost Ježíšovy odpovědi je v tom, že z tohoto
množství vytahuje dvě přikázání, která se nacházejí
na různých místech Starého Zákona - jedno se týká
lásky k Bohu (Dt 6, 4-5), druhe lásky k bližnímu (Lv
19, 18). Podle Ježíše to jsou největší přikázání. Z toho
vychází, že celá křesťanská morálka má být založená
na lásce.

Stalo se...
1) V kapli sv. Prokopa v Lukavci byli v sobotu
27.10.2012 pokřtěni: Roman Pavel Pustaj, Rozália
Daša Pustajová a Elizabeth Nováková. Blahopřejeme
rodičům a příbuzným. Těšíme se spolu s nimi.
Křest je výjimečná událost.
„Církev se od svého prvopočátku drží tradice křtit malé
děti. Má jediný důvod: ještě než se my sami
rozhodneme pro Boha, Bůh se už dávno rozhodl pro
nás. Křest je tedy milost, nezasloužený dar od Boha,
který se nás bezpodmínečně ujímá“ (Youcat, 197)
2) V neděli 28.10.2012 se konalo v našem kostele
a na hřbitově rozloučení s paní Květuší Jiříkovou.

MODLITBA PRO TEBE

VÁCLAV

Modlitba M. Jana Husa
Nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou,
poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě
následovat. Dej statečného ducha, aby byl
pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází,
prostředkuje i následuje Tvá milost, protože bez
Tebe nemůžeme činit nic… Dej ducha
odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději
pevnou a lásku dokonalou, abychom pro Tebe
nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. Amen.
Snažme se získat odpustky pro duše v očistci
Obvyklé podmínky pro získání plnomocných
odpustků v dušičkovém týdnu (od 1. do 8.
listopadu):
- sv. zpověď, nebo stav milosti posvěcující,
- sv. přijímání,
- modlitba Otče náš, Věřím v Boha a na úmysl
Svatého Otce,
- návštěva hřbitova spojená s modlitbou za
zemřelé.
Vždycky je potřeba pro získání plnomocných
odpustků nemít zalíbení v nějakém hříchu.

Myšlenky pro život
 Člověk, který se s úzkostí ptá, zda je ještě křesťan
a katolík, je mi milejší, než rozhodný pravověrec, který
chce „odpálit“ z církve co možná nejvíce lodí jen proto,
aby mohl být pokud možno jen mezi sobě rovnými.
(Karl Rahner)
 Kdo si neváží života, ten si ho nezasluhuje.
(Leonardo da Vinci)
 Když jsem se stal katolíkem, stal jsem se o dva
tisíce let zkušenější. (G.K. Chesterton)
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4.11.2012
31.neděle v mezidobí

Týdeník

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2, 410 02
Lovosice

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Lovosice
Út. -16.30
St. - 16.30
Čt. - 7.30
Pá. - 16.30
Ne. - 9.00
Sulejovice
Ne. - 10.30
Milešov
Pá. - 9.00 (zámecká kaple)
Velemín
So. - 10.00 – 10.11.2012 Poutní
mše svatá ke cti sv. Martina
Změny v příštím týdnu:
Lukavec – út. 6. listopadu v 15.00 hod.
pobožnost na hřbitově, po ní mše sv. v kapli sv.
Prokopa.

Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina út. v 15.30 hod. – na faře.
 Příprava na biřmování po. 5.11.2012 v 17.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 4.11.2012

„Miluji tě, Hospodine, má sílo!”

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

12. Odkud víme, co všechno patří k pravé víře?
Pravou víru najdeme v Písmu svatém a v živém podání
církve (tradici).
Nový zákon se zrodil z víry církve. Písmo a tradice
patří k sobě. Víra není předávána v první řadě
prostřednictvím textů. V prvotní církvi se říkalo, že
Písmo svaté je „zapsáno spíše v srdci církve než na
pergamenu“. Už učedníci a apoštolové zakoušeli nový
život především díky svému živému společenství
s Ježíšem. Do tohoto společenství, které po Ježíšově
zmrtvýchvstání dále pokračovalo novým způsobem,
zvala mladá církev nové lidi. První křesťané
„setrvávali
v apoštolském
učení,
v bratrském
společenství, v lámání chleba a v modlitbě“. Byli mezi
sebou jednotní, a přece měli místo i pro druhé. Totéž
zůstává podnes podstatou víry: křesťané zvou další
lidi, aby poznali společenství s Bohem, které se
uchovalo v pravé podobě od apoštolských dob až
doposud.

Některé památky v týdnu
11. listopadu – pam. sv. Martina z Tours,
biskupa.
Narodil se roku 316 v posádkovém městě Sabaria
v Horní Panonii (dnes Szombathely v Maďarsku) jako
syn důstojníka římské posádky. V 15 letech začal
vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens
v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil
o svůj důstojnický plášť s chudákem trpícím nouzí. Po
odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem
a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter.
Tam vedl život pod vedením sv. Hilaria, biskupa.
Konal misie, Bůh skrze něj dělal zázraky. V r. 371 se
stal biskupem města Tours a apoštolsky působil
v širokém okolí až do 80 let. Zemřel v roce 397.
Atributy: voják na koni, meč, plášť, žebrák, husa,
biskupská mitra, berla, kniha.
Je patronem kostela a farnosti Velemín.

Další památky:
9. listopadu – pá. Posvěcení lateránské baziliky.
10. listopadu – so. pam. sv. Lva Velikého, papeže
a učitele církve,
11. listopadu – 32. neděle v mezidobí, zároveň pam.
sv. Martina z Tours, biskupa.

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne. 4.11.2012 – v 9.00 hod. – Za † členy rodiny
Křečků a Hájků.
v 10.30 – Za † Jaroslava Helcla.
Út. 6.11.2012 – Za † P. Vratislava Hartmana.
St. 7.11.2012 – Za † P. Václava Černého.
Čt. 8.11.2012 – Za † Teklu Świder a † Ludwika
Rozmus.
Pá. 9.11.2012 – v 9.00 hod. – Na dobrý úmysl.
v 16.30 hod. Za † rodiče.
So. 10.11.2012 – v 10.00 hod. Poutní mše sv. ve
Velemíně - Za farníky.
Ne. 11.11.2012 – v 9.00 hod. Za farníky.
v 10.30 – † Zdena a František
Burianovi.

je jistě důležitá; stejně důležitá je však i rozvážnost,
která umí počkat, až nadejde vhodná doba.
Jestliže si člověk ujasnil, že modlitba není
výjimečným chováním, nýbrž stále přítomnou složkou
života, který směřuje k Bohu, pak se bude snažit
rozšířit ji na všechny oblasti života. Třeba tím, že
vnášíme modlitbu do všedního života a častěji se
soustředíme a vyhledáváme Boží přítomnost, anebo
tím, že z rozjímání s jeho přísnou zaměřeností na Boha
člověk odvodí volnější postoj úcty, kterou se mu podaří
prodchnout svou celodenní činnost a dát jí tak
náboženský ráz. Z toho všeho poznenáhlu vzniká, co se
nazývá „prodlévání v přítomnosti Boží“. Člověk si
může také vytvářet trvalý pocit či vědomí, že Bůh je za
vším děním. Takovou modlitbou se nemusí vzdalovat
každodenního života a činnosti, vždyť právě zde se tato
modlitba dokonává. Je v ní ukryt, a přece žije činorodě
ve světě.
Romano Guardini: „O modlitbě“

Foto zrekonstruovaného křížku ve Vchynicích.
Křížek byl opraven za přispění obce a dotace
Ústeckého kraje.

Prozřetelnost a souvislost modlitby
s životem
Duchovní učitelé říkají, že se modlitba musí
poznenáhlu šířit z krátkých chvil, v nichž je výslovně
konána, do celého dne. Připomínají Ježíšova slova, že
se máme „stále modlit a neustávat“. Tím se míní
především vytrvalost, se kterou má věřící v jakékoliv
potřebě volat k Otci o pomoc, až je vyslyšen; mimoto
však se myslí stálost modlitby vůbec, aby se
z občasného zvláštního cvičení stala součástí celého
života.
Oprávněnost této úvahy není asi zřejmá na první
pohled. Předpokládá totiž, že vnitřní život je už silněji
rozvinutý a že obcování s Bohem je už srdci drahé. To
však nelze vynutit; nedělejme proto předsevzetí, pro
která ještě nepřišel čas. Horlivost v duchovních věcech

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela.

Pán Bůh zaplať!

