Z dnešního evangelia:
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici,
učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho
zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim
na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám
vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.
Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete
venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři
nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete
říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na
ulicích!’ Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč ode
mě, všichni jste páchali nepravosti!’ Tam bude pláč
a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub
a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete
vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu
a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano,
jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří
budou posledními.“
(Lk 13, 22-30)

Ježíš neodpovídá přímo na dotaz: „Pane, je málo těch,
kdo budou spaseni?“ a tím ukazuje, že otázka byla špatně
formulována. Bůh přece stvořil člověka, aby ho spasil.
Pokud se zde nacházejí nějaké těžkosti, měli bychom se
spíše zeptat: Proč nebudou všichni spaseni? To, co
znemožňuje dosažení spásy, je nechuť obrácení ze strany
člověka. Obdržení spásy bylo obrazně ukázáno, jako
vcházení těsnými dveřmi. Odhalena je tu pravda, že životní
moudrost je dávat, ne shromažďovat. Je-li člověk připoután
k věcem, které v okamžiku smrti ztrácejí svou hodnotu,
těžko mu bude vejít do nebeského království. Ježíš také
vysvětluje, že jen na Bohu záleží, kdy dveře spásy budou
otevřené a kdy zavřené. Jenom Bůh je Pán života a smrti.
Své přátele pozná podle toho, jak se snažili milovat Boha
a lidi.
(Komentář k evangeliu)

Modlitba
Dej Bože, ať projevuji svou vděčnost tím, že pomáhám
lidem, s nimiž se setkávám, tolika lidem, kteří jsou
odkázáni na cizí pomoc.
Nejde o to být milován, ale milovat.
Nejde o to užívat, ale dávat.
Nejde o to prosazovat sebe, ale jít společně s druhými
Nejde o to prosazovat svůj život, ale nasazovat.
Nejde o to očekávat mír, ale mír vytvářet.
Nejde o to, aby Bůh dělal, co já chci, ale abych já dělal,
co chce Bůh.
Nejde o to, všechno znát, ale dělat to, co jsme poznali.
Nejde o to vyhýbat se utrpení, ale utrpení smysluplně
snášet.
Nejde o to, kdy zemřu, ale o to, zda jsem připraven žít
v Bohu.

VÁCLAV

Č.33(2013)

25.8.2013

21. neděle v mezidobí

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:
Lukavec – 27.8.2013 v 15.00 hod.
Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.

Myšlenky pro život
 Kdekoli vidíme, že je kázáno a slyšeno Boží slovo,
tam je přítomna Boží církev, i kdyby se hemžila
chybami. (Jan Kalvín)
 Svaté lidi netvoří svatá místa; svatá místa tvoří svatí
lidé.
 Žít v pokoji a umřít v pokoji, můžeme jedině tehdy,
když jsme si zcela vědomi své úlohy, i když je zcela
bezvýznamná… Jedině to činí šťastným. A co dává
smysl životu, dává smysl i smrti. (Antoine de Saint
Exupéry)
 Pro mnoho lidí je přijatelný jediný důkaz Boha: Důkaz
člověka. (Friedrich Heer)

Odpověď k žalmu – neděle 25.8.2013

„Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium.“

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

53. Co je to peklo?
Naše víra nazývá „peklem“ stav definitivního odloučení
se od Boha. Ten, kdo před tváří Boha jasně vidí lásku,
a přece ji odmítá, sám se pro tento stav rozhoduje.
Ježíš, který zná peklo, hovoří o něm jako o nejhlubší
„temnotě“. Vyjádřeno našimi pojmy je spíše chladné než
žhavé. V mrazivé skutečnosti vytušíme stav naprosté
strnulosti a beznadějného odloučení od čehokoliv, co by
v životě mohlo přinášet pomoc, úlevu, radost a útěchu.

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:

Pozvání

Ne 25.8.2013 – v 9.00 hod. Za † rodinu Prušovicovou
v Sulejovicích v 10.30 hod.
Pá 30.8.2013 – Za šťastnou cestu a požehnání pro otce
Wojtěcha
Ne 1.9.2013 – v 9.00 hod. Za žáky všech stupňů škol a za
jejich učitele
v Sulejovicích v 10.30 hod

Biskupství litoměřické, Milešovský spolek přátel
přírody, Obec Velemín – Milešov, Rakouské
velvyslanectví, Římskokatolická farnost Milešov
Vás srdečně zvou na historickou slavnost:

V neděli 1. září 2013 mše sv. bude sloužena za žáky
všech stupňů škol a za jejich učitele. Požehnáme při
ní školní tašky, učebnice a pomůcky.
Všem přejeme požehnaný celý nový školní rok.

Některé památky v týdnu
28. srpna – pam. sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
Narodil se 13.11. 354 v Tagaste v Numídii (tehdy šlo
o součást římské provincie) v severní Africe. Prožil
neklidné mládí s pochybnými názory i mravy a přesto
dosáhl velké vzdělanosti. Ve 33 letech se za přispění
modlitby matky stal v Miláně křesťanem. Vrátil se do
africké vlasti, aby vedl život kajícníka. Byl zvolen
biskupem v Hippo, 34 let spravoval svoji diecézi
a zveleboval ji četnými kázáními a spisy, kterými
současně bojoval proti soudobým bludům a objasňoval
víru. Zemřel v 76ti letech v roce 430. Dochovalo se 113
jeho spisů, z nichž vynikají: Vyznání ( z r. 400),
O Trojici a O městě Božím (z r. 426).

Další památky:
26. srpna – nez. pam. sv. Benedikta, Jana, Matouše,
Izáka a Kristiána, mučedníků, patronů Polska, Čech
a Moravy, take sv. Ludvíka, krále, také sv. Josefa
Kalasanského, kněze
27. srpna – pam. sv. Moniky
29. srpna – pam. Umučení sv. Jana Křtitele
1. září – 22. neděle v mezidobí

Spolupráce s člověkem
Svou touhu po spolupráci s člověkem dává Kristus jasně
najevo v příběhu o mrtvém Lazarovi. Přichází k jeho
hrobu, kde kromě sester Marie a Marty stojí ještě mnoho
Židů, a žádá je, aby odvalili z Lazarova hrobu kámen.
Nejprve se vzpírají, ale po krátkém váhání tak učiní. Ježíš
volá Lazara ven. Potom znovu žádá kolemstojící, aby
Lazarovi rozvázali jeho obvazy na rukou i nohou a on mohl
odejít.
Všimněme si toho, čemu se dnes říká kompetence. Ježíš
mohl svou božskou mocí odvalit jak kámen, tak sejmout
obvazy. Požádal o to ovšem člověka. Sám přivedl k životu
mrtvého. Těžko si můžeme představit, že by ony
kompetence otočil. Sám odvalil kámen a Židy požádal
o Lazarovo vzkříšení.
Naše situace ve vztahu k Bohu je podobná. Plňme to, co
je naším úkolem a co je v našich silách. Nepřebírejme na
sebe Boží kompetence ani se nesnažme o hřích
sebevykupování, o spásu jen vlastními prostředky, což řada
lidí považuje za ctnostné jednání, ale ve skutečnosti je to
hřích.
Pracujme tak, jako by všechen zdar díla závisel na nás
samotných, ale Bohu důvěřujme tak, jako by úspěch práce
závisel jenom na něm.
Výzva Odvalte ten kámen, kterou adresuje Ježíš stojícím
u Lazarova hrobu, není projevem jeho slabosti, ale touhou
Boha po spolupráci s člověkem. (M. Kašparů: Po provaze
ke Kristu)

Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic
český obránce Vídně.
Milešov pod Milešovkou
sobota 7. září 2013
Program:
9.30 Otevření kostela
10.00 Zahájení milešovských trhů na louce pod kostelem
10.00 Prohlídka kostela s průvodcem PhDr. Kamilem
Podroužkem, PhD.,
11.00 Přednáška o historii milešovského zahradního
pavilonu – setkání v glorietu, Mgr. Táňa Nejezchlebová
12.45 Zahájení Kaplířovských slavností na nádvoří
milešovského zámku
13.00 Spívání na schodišti milešovského zámku –
dětskýsbor z milešovské školky a školy Velemín
13.30 Slavnostní průvod s hudbou od zámku ke kostelu
sv. Antonína Paduánského
14.30 Slavná Mše svatá
celebruje generální vikář litoměřické diecéze
P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR
(zpěvem provází KrisKrosKvintet, v závěru položení
pietního věnce)
15.45 Čestná salva před kostelem, rozdávání zlaťáků
16.00 Zakončení oficiální části, volná zábava na hřišti,
občerstvení pro hosty

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

Pán Bůh zaplať!

