Z dnešního evangelia:
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl:
„Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této
moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’,
poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten
orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned
pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav
mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím
a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje snad potom
tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak
i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte:
‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni
udělat.’“ (Lk 17, 5-10)

Modlitba
Sklání se večer nad světem,
zapadá i slunce spravedlnosti
a mráz nepravosti zebe lidské pokolení.
Noc nevěrnosti všechny halí
a hasne světlo pravdy.
Abychom neklesli s klesajícími,
zůstaň s námi, neboť se připozdívá.
V tobě jediném je naše spása,
k tobě obracíme své zraky,
abychom nezahynuli.

VÁCLAV
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Týdeník

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

Zůstaň s námi, neboť se připozdívá.
(Sv. Bernard)

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: Změny nejsou
Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.

Učedníci si uvědomují, že Ježíšovo učení není
jednoduché, ale cítí rovněž, že pokud se budou ve všem
řídit vírou, zvládnou překážky. Proto prosí Ježíše, aby jim
dal více víry. Mistr ujišťuje učedníky, že i ta malá víra,
kterou
už
mají,
stačí
v zápase
proti
zlu.
Následující podobenství je výzvou pro křesťany, aby se
nikdo nechlubil tím, že vykonává nějakou službu. Každý
má plnit to, co považuje za své nejhlubší povolání. Mezi
křesťany by neměla být nezdravá rivalita. Příkaz Ježíše,
aby se učedník nazýval služebníkem, má připomínat, že
bez Boží pomoci by nemohl nic vykonat. Ta slova ukazují
také pravdu, že učedník nekoná na základě své
dobrotivosti, ale na základě poslušnosti víře. Musí si taky
uvědomovat, že není nikdy schopen vyplnit Boží službu
dokonale. To však, co je božské, převyšuje to lidské a dílo
člověka pozůstane vždycky jenom minimálním odrazem
děl božských.
(Komentář k evangeliu)

Myšlenky pro život
 Kdo věří, nikdy není sám – ani v životě, ani ve smrti.
(Benedikt XVI)
 Zdráhal bych se věřit v Boha, kterého bych mohl
pochopit. (Graham Green)
 Lékem na obtíže je laskavost. (Vincenc de Paul)
 Náboženství je jediným stavebním kamenem naší
civilizace, který se v moderní době uchoval. (Jurgen
Habermas)
 Když mlčíš, mlč z lásky. Když mluvíš, mluv z lásky.
Když pomáháš, pomáhej z lásky. Láska ať v tvém srdci
zakoření a vzejde z ní jen dobré. (sv. Augustin)

Odpověď k žalmu – neděle 6.10.2013

„Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!
Nezatvrzujte svá srdce!“

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

59. Proč Bůh stvořil člověka?
Bůh učinil všechno pro člověka. Člověk je „jediný tvor
na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého“ a stvořil
ho k tomu, aby byl šťastný. Svého štěstí člověk dosahuje
tím, že poznává Boha, miluje ho, slouží mu a žije ve
vděčnosti vůči svému Stvořiteli.
Vděčnost je uznaná láska. Vděčný člověk se svobodně
obrací k původci dobra a vstupuje s ním do nového
hlubšího vztahu. Bůh si přeje, abychom poznávali jeho
lásku a abychom už nyní prožívali celý svůj život ve
vzájemném vztahu s ním. Tento vztah trvá na věky.

Některé památky v týdnu
7. října – památka Panny Marie
Růžencové
Dnešní oslava nás má podnítit k rozjímání
o Kristových tajemstvích pod vedením Panny Marie,
která byla zvláštním způsobem spojena s vtělením,
utrpením a slávou vzkříšeného Božího Syna.
Modlitba růžence spočívá v opakování andělského
pozdravení s rozjímáním o událostech z Ježíšova života
(narození, veřejného působení, výkupného utrpení
a oslavení).
Papež Jan Pavel II. prohlásil: "Růženec je současně
meditací i prosbou. Naléhavost prosby o přímluvu
Matky Boží spočívá na důvěře, že její mateřská
přímluva může u Srdce Syna dosáhnout všeho."
Připomenul, že "růženec Panny Marie, který se
z vnuknutí Ducha Svatého postupně rozvíjel v druhém
tisíciletí, je oblíbená modlitba mnoha světců a učitelský
úřad Církve k ní často vybízí." Proti hrozbám válek,
terorismu a všem druhům zla, tento papež pozvedl
růženec se slovy: "Toto je největší lék. Modlete se,
modlete se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte
Matce Boží." V roce 2003 bylo od něj do růžence
připojeno pět tajemství světla.
Papež Pius XII. prohlásil, že růženec je kompendium
(souhrn) celého evangelia.
Tato modlitba ukazující dějiny naší spásy, patří

k nejvíce doporučovaným a nejúčinnějším a je stavěna
na přední místo za mší svatou a pro duchovní osoby
hned za modlitbu breviáře.
Je modlitbou prostou i náročnou. Je pro každého
a přitom k ní patří plné zapojení srdce i mysli. Má 4 x 5
desátků s 20 tajemstvími.
Radostným růžencem je nám nabízeno zpřítomnění si
Otcovy lásky, s níž nám poslal svého Syna, abychom
skrze něj měli věčný život v jeho společenství.
Růžencem světla je nám nabízen správný pohled na
životní cestu až po tajemství eucharistie, které je
láskyplným sjednocením se s Bohem, díky výkupné
smrti na kříži dovršené vzkříšením.
Bolestným růžencem je nám nabízeno pohroužení se
do díla vykoupení utrpením Božího Syna až po vylití
veškeré krve za hřích každého jednoho z nás. Je
připomínkou toho, jak velké zlo je hřích.
Slavným růžencem je náš pohled směrován
k věčnému cíli, kterým je trvalé spojení s Bohem. Je to
pohled za hranici smrti do náruče všeobjímající Otcovy
lásky.
Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou podaný
prostředek k úspěšnému projití životem a průvodcem na
cestu ke svatosti.
Toto by měly být dostatečné důvody, abychom si ho
zamilovali a používali.

Další památky:
7. října – Po památka Panny Marie Růžencové
9. října – St nezávazná pam. sv. Dionýsia, biskupa
a druhů, mučedníků; také památka sv. Jana Leonardiho,
kněze
12. října – So nezávazná památka sv. Radima, prvního
českého arcibiskupa
13. října - 28. neděle v mezidobí

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne 6.10.2013 – v 9.00 hod. Za kněze Václavy, kteří zde
působili
v Sulejovicích v 10.30 hod.
Út 8.10.2013 – Za požehnání pro celou rodinu
Pá 11.10.2013 – Za † členy rodiny
Ne 13.10.2013 – v 9.00 hod. Za † paní Helenu
Latislavovou
v Sulejovicích v 10.30 hod.

Kněžské svěcení Jiřího Smolka bude dne v sobotu 26.10.
2013 v 10.00 hod. v katedrále v Litoměřicích. V neděli
novokněz odslouží primiční mši sv. v kostele Všech
Svatých v Litoměřicích. Modleme se za něj a vyprošujme
Boží milosti.

O modlitbě před spaním
Spánek může být podle Písma také dobou vnitřní
uvolněnosti člověka, ve které je přístupný pro Boží pokyny
(jež dává Pán ve spánku), pro významné sny, které –
protože prozrazují jinak snad potlačovanou hloubku
člověka – mohou vyslovovat Boží pokyny a příkazy.
Vskutku: každodenní spánek je něco velmi tajemného.
Člověk, který představuje svobodnou osobnost, sám se
ovládá a řídí, odpoutává se ve spánku, vydává se ze svých
rukou, svěřuje se silám své bytosti, kterou nestvořil
a nepřehlédne.
Spánek je aktem důvěry ve vnitřní správnost, jistotu
a dobrotu lidského světa, aktem bezstarostnosti
a srozumění s nepředvídaným. Je-li spánek takto
uskutečňován – není-li tedy jen strnulou převahou
fyziologického mechanismu, ale je v plně lidském aktu
uvolněný a důvěrně přijímaný – pak je akt usínání vlastně
příbuzný s vnitřní skladbou modlitby, která je také
uvolněným odevzdáním vlastní skutečnosti Božím
nařízením, přijímaným jako láska.
Není divu, že křesťan pociťuje, že spánek má být uveden
večerní modlitbou. Modlitbou odpovídající situaci
modlícího se, uvědomělým, očisťujícím a smírným
rozloučením se dnem a jeho všedními starostmi
a důvěrným odevzdáním se tajemství, které nás stále
obklopuje láskou.
Jestliže je spánek přijímán jako modlitba, pak je tajemná
hloubka vlastní bytosti, do které ve spánku upadáme,
požehnaná. A andělé Boží, nikoli andělé temné propasti,
střeží spánek. Pak je spánek pokojný a uvolněný, je to
komunikace se základy, na kterých je založena a v nichž
musí zůstat zakořeněna celá svobodná lidská osobnost,
všechny vědomé životní plány, má-li člověk zůstat zdravý
nebo se uzdravit. (Karl Rahner)

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

Pán Bůh zaplať!

