Z dnešního evangelia:
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu
toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá
žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu
v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu
drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám
a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními
vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem.
Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si:
„Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena,
která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl:
„Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv,
Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl
dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím
dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít
více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu
odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ Obrátil se k
ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do
tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však
mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils
mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi
nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona
však mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti
říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně
nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo
miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní
hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy
odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá víra tě spasila. Jdi
v pokoji!“. (Lk 7, 11-17)

Modlitba
Volám k tobě, Bože, se všemi, kteří jsou v nouzi. Dej
nemocným zdraví, lidem trpícím nespavostí odpočinek,
znaveným osvěžení, duševně chorým pokoj. Hluchým,
slepým, němým pošli lidi, kteří jim rozumějí a pomohou
jim najít místo ve světě. Dej útěchu zarmouceným, pokoj
lidem zmítaným nepokojem, radost těm, kteří trpí
strachem, naději malomyslným. V lidech znavených
životem probuď odvahu, smolařům dej alespoň malý
úspěch, stále nespokojeným veselou mysl, přecitlivělým
nesobeckost. Slituj se nad chudými, nad lidmi
zbavenými všech práv a bez domova, nad
pronásledovanými, slituj se nad těmi, kteří trpí
bezprávím, a nad těmi, kteří toto bezpráví činí.

(Pramen: komentář k textu evangelia)
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Týdeník

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Lovosice
Út, St, Pá - 17.30 hod.
Čt - 7.30 hod.
Ne - 9.00 hod.
Sulejovice
Ne - 10.30 hod.
Milešov
Pá - 9.00 hod. (zámecká kaple)
Velemín
So - 10.00 hod.
Změny v příštím týdnu:
Lukavec 18.5.2013 – v 15.00 hod.
Milešov 21.6.2013 – zrušena
Sulejovice 23.6.2013 – v 15.00 hod.
Aktivity v týdnu:

Myšlenky pro život
Chování ženy poukazuje na to, že už zjistila, kým Ježíš je
a že se v jejím životě dokonalo obrácení. Není vyloučeno,
že se dříve setkala s Ježíšem a to setkání v ní vyvolalo víru.
Verš 47 je kontroverzní – máme ho chápat takto: Žena
miluje, protože její hříchy jsou odpuštěny. A ne: Protože
miluje, hříchy jsou odpuštěny. Boží odpuštění, které je
milostí, předbíhá veškeré konání hříšníka.

VÁCLAV

 Naše dokonalost záleží v tom, že víme, že jsme
nedokonalí. (Augustin)
 Dám ti zlaťák, když mi řekneš, kde přebývá Bůh.
– A já ti dám dva zlaťáky, když mi řekneš, kde
nepřebývá. (Vyprávění chasidů.)
 Zvláštní je, že o člověku, kterého máme rádi,
dovedeme nejméně říci, jaký je. Prostě ho milujeme …
(Max Frisch)

 Příprava na biřmování – Po 17.6.2013 v 18.30 hod.
 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.
 Křesťanské rozhovory – St 19.6.2013 v 18.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 16.6.2013

„Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.“

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

43. Je svět dílem náhody?
Nikoliv. Příčinou světa je Bůh, a tedy v žádném
případě náhoda. Nejen původ světa, ale ani jeho vnitřní
řád a účelnost není výsledkem „beze smyslu“ působících
faktorů.
Křesťané věří, že mohou ve stvoření rozeznat Boží
rukopis. Vědcům, kteří hovoří o celém světě jako
o nahodilém procesu bez smyslu a cíle, namítl Jan Pavel
II. roku 1985: „Pokud by někdo chtěl tváří v tvář
universu, ve kterém objevujeme tak komplexní
uspořádání jednotlivých prvků a tak úžasnou účelnost
života, hovořit o náhodě, jedním dechem by tak tvrdil, že
snaha o výklad světa takového, jaký se nám jeví, je
marná. Tento postoj by odpovídal přijetí teze, že existuje
účinek bez příčiny. Znamenalo by to odložit lidský
rozum, přestat přemýšlet a hledat řešení problémů.“

Některé památky v týdnu

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne 16.6.2013 – v 9.00 hod. Za farníky
v Sulejovicích v 10.30 –
Út 18.6.2013 – Za † rodiče Letošovy a celý rod
St 19.6.2013 – Za † z našich farností v roce 2011
Čt 20.6.2013 – Za † rodiče Královy a celý rod
Ne 23.6.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče Josefa a Pavlínu
a za Boží milost pro živé členy rodiny
v Sulejovicích v 15.00 Za farníky

Představme si dopravního policistu, který chce řídit
provoz na křižovatce a místo toho, aby se postavil do jejího
středu, stoupne si mimo něj, doprostřed jedné z bočních
ulic. Jinými slovy: stojí za rohem. Má sice přehled, ale jen
a pouze o provozu vozidel na té ulici, kde právě stojí.
Pokud se postaví tak, aby byl plně informován o frekvenci
za druhým rohem, ztrácí zase přehled, co se děje na
předchozím místě.

Pouť na Klimentek

Podobných chyb, jako onen policista, se dopouštíme na
životních křižovatkách i my sami. V životě totiž nelze vidět
nic dobře, pokud se na to díváme pouze z jedné strany,
neboť jednostranné pohledy jsou matoucí. Lidský život je
složitý, často složitější než nejfrekventovanější křižovatka.
Aby nedocházelo ke srážkám, které mohou účastníky
provozu zranit nebo dokonce usmrtit, je nutné zaujmout
takový postoj, ve kterém uvidíme co nejlépe do všech
výchozích směrů. V žádném případě bychom si v takových
situacích neměli hrát na ptáky a řešit složitosti na
křižovatkách života povznesením se nad problémy nebo
přeletem od odpovědnosti do vlastního bezpečí. Složitost
provozu na životních křižovatkách může svádět také
k tomu, abychom si pohled na jednotlivé situace
zjednodušili. Takové zjednodušení ale není nic jiného, než
zkreslení věcí, tedy zaujetí postoje „za rohem“. A odtud se
složitosti životních křižovatek nevyřeší.

K 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu pořádá lovosická farnost dne 6.7.2013 pouť ke sv.
Klimentku u Brozan nad Ohří, kde se bude konat v 11.30
hod. mše svatá.
Pro ty, kteří chtějí absolvovat cestu pěšky, je sraz
v Lovosicích u kostela v 7.00 hod ráno. S ostatními, kteří
pojedou autem nebo na kole, bude sraz u kostela
v Brozanech nad Ohří v 10.00 hod. Těšíme se na společnou
pouť.

21. června – památka sv. Aloise
Gonzagy, řeholníka
Narodil se 9. března 1568. Pocházel ze starého
italského knížecího rodu, plného násilí a vášní. Jako syn
markýze byl dvorním pážetem ve Florencii i na
královském dvoře v Madridě. Rozhodl se s pomocí Boží
milosti vítězit nad zlem a konal kající skutky. V Římě
vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Připravoval
se na kněžství, když vypukla morová epidemie. Při
ošetřování nemocných se nakazil a v Římě zemřel ve
svých 23 letech.

Další památky:
19. června – nezávazná pam. sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa a také nez. pam. sv. Romualda,
opata
22. června – nezávazná pam. sv. Paulína Nolánského,
biskupa a také nez. pam. sv. Jana Fishhera, biskupa
a Tomáše Mora, mučedníků
23. června – 12. neděle v mezidobí

silničního provozu)

K radosti lidské duše přidá svůj díl nejen nalezení
správného postoje na životních cestách, ale i nalezení
správného místa v celém životě. Jeden z duchovních vůdců
doporučuje, abychom stáli v pozici, kde je naše ucho
přiložené na srdci nebeského Otce a ruka na pulsu naší
planety.
(Max Kašparů: O radostech lidské duše)

O radostech lidské duše
Dopravní obsluha, která řídí silniční provoz na
křižovatce, musí stát na místě, ze kterého může bezpečně
sledovat provoz na všech přístupových komunikacích
vedoucích do křižovatky. (Volně z vyhlášky o pravidlech

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

Pán Bůh zaplať!

