Z dnešního evangelia:

MODLITBA PRO TEBE

Ježíš se posadil proti chrámové pokladnici a díval se,
jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů
dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala
dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své
učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá
vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do
pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku,
ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co
měla, celé své živobytí.“ (Mk 12, 41-44)
Vdova je v Písmu svatém symbolem bezbranného
člověka. Právo bránilo vdovy, ale jenom nevelkým
způsobem - prakticky však jejich život byl
komplikovaný a těžký. „Dvě drobné mince“, které
věnovala tato žena, to byla nepatrná částka. Obrovský
význam má ale její gesto, které ukazuje způsob života.
Chování chudé vdovy zdůrazňuje, že i lidé chudí mají
světu co věnovat. Když nemohou hmotné věci, můžou
předávat věci duchovní: prostoduchost, poctivost,
tichost, mír. Pán Ježíš poukazuje na obětavost vdovy,
protože z lásky k Bohu a jeho svatyni dala všechno, co
měla i když mohla dát polovinu- jednu minci.

Stalo se...
Včera 10. listopadu se v kostele ve Velemíně konala
poutní mše sv. ke cti sv. Martina.

VÁCLAV

Dej, Pane
ať se nemodlím za to, abych byl uchráněn nebezpečí,
ale abych je s odvahou přestál.
Ať se nemodlím za utišení bolesti,
ale o statečnost, s níž bych nad ní zvítězil.
Ať v úzkostném stavu neprosím o záchranu, ale
o vytrvalost v bojování o svobodu.
Abych nebyl zbabělec, který vidí tvou milost jen
v úspěchu, ale ať poznám tvou ruku i v mých
nezdarech.
Modlitba pro důchodce
Pane Bože, já Tě prosím,
Dej mi zdraví, duši klid,
Abych mohla v každé době
Sama sobě posloužit
Do srdce mi pro každého
upřímnost a lásku dej.
V práci, kterou mohu konat,
Pane Bože, pomáhej.
V Tebe věřím, v Tebe doufám,
proto, Bože, při mně stůj,
tělo mé i duši moji,
Pane Bože opatruj.
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11.11.2012
32.neděle v mezidobí

Týdeník

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Lovosice
Út, St, Pá, - 16.30
Čt - 7.30
Ne - 9.00
Sulejovice
Ne - 10.30
Milešov
Pá - 9.00 (zámecká kaple)
Velemín
So - 10.00
Změny v příštím týdnu: Nejsou změny
Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina út v 15.30 hod. – na faře.
 Křesťanské rozhovory – st 14.11.2012 v 17.30 hod.
 Adorace Nejsv. svátosti – so 17.11.2012 v 20.00 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 11.11.2012
Myšlenky pro život
 „Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus
minulostí, evangelium mrtvou literou, církev
obyčejnou organizací, autorita nadvládou, misie
propagandou.“ (Ignatios Hazim)
 Nejlepším pokáním je odprošení. (Přísloví)
 Cesta k víře vede přes nevíru. (Borne)

fot. Jaroslav Veselka

„Duše má, chval Hospodina!”

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

13. Může se církev v otázkách víry mýlit?
Věřící jakožto celek se nemohou mýlit ve víře, protože
Ježíš zaslíbil svým učedníkům, že jim pošle Ducha
pravdy, a že je zachová ve své pravdě.
Tak jako učedníci věřili Ježíšovi z hloubi svého
srdce, stejně se může i křesťan naprosto spolehnout na
církev při svém hledání cesty k životu. Protože Ježíš
Kristus osobně pověřil své apoštoly úkolem vyučovat
druhé, má tedy církev – učitelský úřad (úřad = úkol)
a nesmí mlčet. Jednotliví členové církve se sice mohou
mýlit, a dokonce se mohou dopouštět i ošklivých chyb,
avšak církev jako celek nemůže nikdy vybočit z oblasti
Boží pravdy. Církev v průběhu dějin nese živou
pravdu, která přesahuje ji samu. Hovoříme přitom
o depositu fidei, o osvědčeném dobru víry. Je-li tato
pravda věřejně zpochybňována nebo překrucována,
církev má povinnost dát znovu zazářit tomu, „co se
věřilo všude, vždycky a všemi.“

Některé památky v týdnu
13. listopadu – pam. sv. Anežky České,
panny
Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako
královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za
krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě
poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě.
Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád
křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter
klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl
národa. Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila hladové,
ošetřovala
nemocné,
pečovala
o
přestárlé,
povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj
a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."
Zemřela s pověstí svatosti. K potvrzení její úcty došlo
po složitě dlouhém procesu 3.12.1874 papežem Piem
IX. a k její kanonizaci 12.11.1989 papežem Janem
Pavlem II. Se svatořečením mohl národ pocítit její
přímluvu při osvobození od totalitního režimu.

Další památky:
12. listopadu – po pam. sv. Josafata Kuncewicze,
biskupa a mučedníka
15. listopadu – čt nezávazná pam. sv. Alberta
Velikého, biskupa a učitele církve
16. listopadu – pá nezávazná pam. sv. Markéty
Skotské a také sv. Gertrudy, panny
17. listopadu – so pam. sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
18. listopadu - 33. neděle v mezidobí, zároveň
nezávazná pam. Posvěcení římských bazilik sv.
apoštolů Petra a Pavla.

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne 11.11.2012 – v 9.00 hod. Za farníky
v 10.30 – Za † Zdenu a Františka
Burianovi
Út 13.11.2012 – Za † Zbigniewa Kowala
St 14.11.2012 –
Čt 15.11.2012 – Za † Walentého Żuczek
Pá 16.11.2012 – Za † Jiřího Svobodu a † Jana
Čichovského a celou rodinu
Ne 18.11.2012 – v 9.00 hod. – Za farníky
v 10.30 – Za † Václava Mládka

Prosba
Prosit Boha musíme bez ustání. Nejen v nouzi, nýbrž
ve smyslu vytrvalého přivolávání jeho tvůrčí moci
a posvěcující milosti.
Proto obsahuje prosba vždy podmínku: „Ale ne jak já
chci, nýbrž jak Ty chceš“. Nevíme totiž, zda to, oč
v nouzi prosíme, je dobré. Nevíme, zda směr, jaký
bychom rádi dali situaci, je správný. Náš život není
jako práce obchodníka či stavitele, který si udělá plán
své činnosti a podle něho jedná. Jen zčásti je dán lidský
život tím, co vidíme a čemu rozumíme; z větší části
vychází z Božího tajemství. K němu směřuje modlitba;
musí tedy být ochotna přijmout, co je z tohoto hlediska
správné.
Dále nesmíme zapomínat, že v každé prosbě se
skrývá vůle prosícího, a to nejen dobrá, oprávněná
touha po bytí a životě, napětí jednání a tvořivé činnosti,

nýbrž i zlá vůle, sobectví, jež činí vlastní život středem
světa a podřizuje všechno svým žádostem. I tato vůle
se ozývá v prosbě vysílané k Bohu; má-li prosba obstát
před Svatým Bohem, před pánem vesmíru, musí se
podřídit jeho úsudku a být připravena, že ji Bůh odsune
nebo přemění. Základem každého vzývání Boha je
prosba všech proseb: „Buď vůle Tvá!“ Nejen proto, že
tato vůle je nepřemožitelná a nevyhnutelná, nýbrž že je
pravdivá a svatá a zahrnuje vše, co si zaslouží být.
Romano Guardini: „O modlitbě“

Pozvánky:
1). Klášter sester premonstrátek v Doksanech
a Královská kanonie premonstrátů na Strahově Vás
srdečně zve na slavnostní požehnání sochy sv. Anežky
České, které se koná v prostorách Kláštera sester
v Doksanech v úterý 13. listopadu 2012 od 16.00 hod.
Po něm následuje pontifikální mše sv.
2). Adventní duchovní obnovu pro dívky a ženy od 17
let povedou sestry premonstrátky v doksanském
klášteře ve dnech 30.11.- 2.12.2012.
3). Připravuje se poutní zájezd do Polska ve dnech 8.11.5.2013
s návštěvou
těchto
míst:
Licheń,
Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska,
Wadowice. Přihlášky na telefoním čísle p. Petra Alexy:
723 784 768
4). Koncert duchovní hudby „Při svíčkách“ se
uskuteční v našem kostele 18. listopadu 2012 od 18.00
hod. Během koncertu uslyšíme žánry klasické
i moderní hudby.
5). Zveme na besedu s otcem biskupem Janem na téma
"Biskupská synoda v Římě o nové evangelizaci" - zítra
12.11.2012 po večerní mši sv. (cca v 18.45 hod.)
v Litoměřicích na faře v Mostecké ulici.
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň,
květinové a finanční dary a za úklid našeho kostela
a fary.

Pán Bůh zaplať!

