Z dnešního evangelia:
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo chce jít za
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí
ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět,
ale ztratí svou duši? Nebo jako dá člověk náhradu
za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého
Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému
podle jeho jednání." (Mt 16,24-27)
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Chci setrvat v pravdě.
Nechci ustoupit před žádnou nespravedlností.
Chci být svobodný od strachu.
Nechci užívat násilí.
Ke každému chci mít dobrou vůli.

Týdeník

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

***

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Lovosice
Út. -17.30
St. - 17.30
Čt. - 7.30
Pá. - 17.30
Ne. - 9.00
Sulejovice
Ne. - 10.30
Milešov
Pá. - 9.00 (zámecká kaple)
Velemín
So. - 10.00

Touto výzvou Ježíš upozorňuje učedníky, že ho
čeká utrpení. Oni, chtějí-li Mistra následovat, musí
také přijmout pronásledování a bolest. Ježíš jim
neslíbil lehký život. Mají pocítit to, co je po lidsku
těžké. Ale přece smrt není vítěz. Kdo ztratil život
pro Krista a jeho evangelium, má podíl na jeho
vítězství- zmrtvýchvstání.
Svatý Václav využil šanci. Hledal pravdu,
používal spravedlivé metody. Šel s křížem za
Kristem. Žil kratce zde na zemi- žije a žít bude
v nebi navěky. Proto ho obdivujeme. Chtěl bych
jej poznat osobně...

Pozvání
Zveme na 46. setkání mládeže Ústí 2012
a 12. ples mládeže.
Ústí nad Labem 13.-14. října 2012 sobota-nděle
Začátek v 10.00 v kostele Nanebevzetí P. Marie

Č.7(2012)

Změny v příštím týdnu:
Velemín v so. 29. 9. 2012 – zrušena
Sulejovice v ne. 30. 9. 2012 v 15.00 hod.

Myšlenky pro život
 Kde je s láskou radost, tam je láska pevná. (Jan
Zlatoústý)
 Ten, kdo věří, nedokáže definovat co nebo kdo
je Bůh – formuli pro něj má jen nevěřící.(Walter
Dirks)
 Boha, Otce všech, nemůžeme vzývat, když
některým lidem odpíráme bratrskou lásku. (Druhý
vatikánský koncil)
 Každý den tě budu velebit, můj Bože, a chválit
tvé jméno po všechny věky. (Žalm 145, 2)

Aktivity v týdnu:





Modlitební skupina út. 16.30 hod.
Adorace Nejsv. svátosti – so. 20.10. ve 20.00 hod.
Příprava na biřmování – po. 8.10.2012 v 18.30 hod.
Křesťanské rozhovory – st. 3.10.2012 v 18.30 hod.

Odpověď k žalmu - slavnost
sv. Václava

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

7. Proč se Bůh musel ukázat, abychom poznali,
jaký je?
Člověk dokáže svým rozumem poznávat, že Bůh
je, avšak už ne to, jaký Bůh skutečně je. Protože si
Bůh přeje, abychom ho poznávali, zjevil se nám.
Bůh se nám, nemusel zjevovat a přece to udělalz lásky. Jako v láskyplném lidském vztahu
můžeme poznat milovanou osobu pouze za
předpokladu, že nám otevře své srdce, tak se
rovněž dovídáme o nejvnitřnějších Božích
myšlenkách jen díky tomu, že se nám věčný
a tajemný Bůh z lásky otevřel. Bůh promlouval
k lidem od okamžiku stvoření po celé dějiny
praotců až k dokonalému – SEBEZJEVENÍ ve
svém synu Ježíši Kristu. V něm nám vylil své
srdce a jednou provždycky zjevil svou
nejvnitřnější podstatu.

„ Hospodine, Ty vládneš nade vším.”
Některé památky v týdnu
29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela archandělů
Svatý Gabriel (Boží síla) je zvěstovatelem
Božího poselství, oznamuje nejvznešenější
události a poučuje ve Starém Zákoně Daniela.
Byl poslán do Nazareta k Panně Marii zvěstovat
narození Ježíše Krista.
Papež Řehoř Veliký v jedné homilii říká:
"K Marii je poslán Gabriel, nazvaný »Bůh ukázal
svou sílu«, protože přišel zvěstovat toho, který se
zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. Tím
tedy, který se nazývá »Bůh ukázal svou sílu«,
měl být zvěstován ten, který přicházel jako Pán

všech mocností, udatný v boji."
Další památky:
30. září - 26. neděle v mezidobí
1. října - po. památka sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny a učitelky církve
2. října - út. památka svatých andělů strážných
4. října – čt. památka sv. Františka z Assisi
6. října – so. nezávazná pam. sv. Bruna, kněze
7. října - 27. neděle v mezidobí

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod
života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros
za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

28. září prožíváme poutní mši
svatou

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv.:
Pá. 28.9.2012 – POUT` - Za farníky
a za † Helenu Petku (19.greg. mše).
Čt. 4.10.2012 – Za † syna Miroslava.
So. 6.10.2012 – Za † Helenu Petku (27.greg. mše).
Ne. 7.10.2012 – v 9.00 hod. Za † Helenu Petku
(28.greg. mše).
v 10.30 – Za † Danu.

Zvěstování Páně

Pozdně barokní až raně rokokový chrám sv. Václava
v Lovosicích byl postaven na místě dřevěného
kostelíku, dokončen byl v r. 1745. Dnešní zachovalé
fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického
malíře Josefa Čecha. Oltářní obraz sv. Václava je od
pražského malíře J. Heřmana z r. 1887. V interiéru
zaujme rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice z r.
1716. Za kostelem jsou barokní sochy sv. Barbory, sv.
Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.
Ostatni kostely a kaple ležící na území farnosti
Lukavec u Lovosic- kaple sv. Prokopa
Sulejovice- kostel Nejsvětější Trojice
Lovosice- Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Obce ležící na území farnosti
Lhotka nad Labem, Lovosice, Lukavec, Malé
Žernoseky, Sulejovice, Vchynice
Historie: plebánie před r. 1248, matriky od r. 1629,
nejstarší písemný doklad o lokalitě Lovosice z r. 1143
(pramen: www.dltm.cz)

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

