Z dnešního evangelia:
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž
se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých.
Odpověděl jim: "Co vám přikazuje Mojžíš?"
Řekli: "Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list
a rozvést se." Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho
srdce vám napsal tento příkaz. Na počátku při
stvoření však (Bůh) 'učinil (lidi) jako muže a ženu.
Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své
ženě, a ti dva budou jeden člověk'. Už tedy nejsou
dva, ale jeden. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj".
V domě se ho učedníci ještě jednou zeptali. Řekl
jim: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se
s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li
se žena se svým mužem a vdá se za jiného,
dopouští se cizoložství.” (Mk 10, 2-12)
Rozvodové právo pocházelo od Mojžíše, kterého
autorita byla nezpochybnitelná.
Ježíš ale říká, že důležitější je boží zákon dan
lidem už od stvoření světa: Bůh zakazuje
porušovat manželský svázek. Co tedy Ježíš udělal?
Zrušil zásadu lidskou a zdůraznil, že platí božské
ustanovení.
Církev bude vždycky obhajovat manželství
a rodinu. Více se dozvíme z apoštolské adhortace
bl. Jana Pavla II. Familiaris consortio.

MODLITBA PRO TEBE

VÁCLAV

Modlitba růžence krok za krokem
-Zahájení znamením kříže: Ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého. Amen.
-Úvodní modlitba- Apoštolské vyznání víry: Věřím
v Boha... Následuje Modlitba Páně: Otče náš…
-Následuje 3x Pozdravení andělské. Při prvním
"Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova:
v kterého věříme při druhém: v kterého doufáme při
třetím: kterého nadevšechno milujeme.
-Následuje Chvála Nejsvětější Trojice: Sláva Otci
i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní,
i vždycky a na věky věků. Amen.
-Následuje Modlitba Páně: Otče náš…
-Následuje I. tajemství z I. částí, to znamená: 10x
Pozdravení andělské. Za jméno Ježíš vkládáme slova
tajemství, např. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán
s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod
života tvého, Ježíš. kterého jsi z Ducha svatého
počala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
(růženec má čtyři části - mluvíme o růženci
radostném, bolestném, slavném a o růženci světla.
Tajemství radostného růžence jsou:
1. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
-Po desátém "zdrávasu" následuje 1x Chvála
Nejsvětější Trojice: "Sláva Otci..."
- V dalším desátku (začínáme jej opět modlitbou Páně
"Otče náš" a do "Zdrávasů" vkládáme za jméno Ježíš
další tajemství: Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila..)
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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
Změny v příštím týdnu:
Lukavec v út. v 15.00 hod.
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. 17.10.2012 v 18.30 hod.

Odpověď k žalmu - neděle 7.10.2012

Myšlenky pro život
Za jednotu a pokoj milion dětí se společně modlí.
Kdy? 18. října. Kde? Tam, kde právě jsi. V kolik?
V 9.00 hod.

 Naše štěstí neurčuje to, co jsme a co máme, ale
to, o čem věříme, že jsme a že máme.(Peter Roseger.)
 Těžký život se nejlépe snáší, když si člověk dává
těžké úkoly. (Peter Roseger)

„ At` nám Hospodin žehná po všechny
dny našeho života.”

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

8. Jak se Bůh zjevuje ve Starém zákoně?
Ve Starém zákoně se Bůh dává poznat jako ten, který
z lásky stvořil svět i člověka, a jako ten, který
zachovává věrnost dokonce i poté, co od něho člověk
hříchem odpadl.
Bůh se dává poznat v dějinách: s Noem uzavírá
smlouvu na záchranu všeho živého stvoření. Povolává
Abraháma a ustanovuje ho „otcem mnoha národů“, aby
v něm těmto „všem pokolením země“ mohl požehnat.
Národ Izrael vzešlý z Abraháma se stává zvláštním
Božím vlastnictvím. Bůh se představuje Mojžíšovi
svým vlastním jménem. Jeho tajemné jméno πτπ se
nejčastěji přepisuje jako Jahve, „Jsem, který jsem“.
Vysvobozuje Izrael z egyptského otroctví, na Sinaji
s ním Mojžíšovým prostřednictvím uzavírá smlouvu a
dává mu Zákon. Bůh neustále posílá svému národu
proroky, aby jej volali k obrácení a k obnově smlouvy.
Proroci zvěstují, že Bůh uzavře novou a věčnou
smlouvu, která bude mít za následek radikální obnovu
a definitivní spásu. Tato smlouva se týká všech lidí.

Některé památky v týdnu
7. října – památka Panny Marie Růžencové
Dějinný pohled na situaci v Evropě říká, že Turci
od počátku XV. stol. vládli velké části Balkánu. V
r. 1453 se zmocnili Konstantinopole, kterou
přejmenovali na Istanbul a chrám Hagia Sofia
změnili v mešitu. Z podnětu papeže Pia V. byla
vytvořena protiturecká Liga, kterou 20.5. 1571
spolu s ním podepsal španělský král a Benátská
republika. Slavení památky (původně P. Marie
Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V. na
památku vítězství křesťanů v boji s Turky
u Lepanta. Dne 7.10. 1571 došlo k rozhodující
námořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím. Na
celou církev byla rozšířena v r. 1716 po vítězství
nad Turky u Petrovaradina (v Jugoslávii).

Další památky:
9. října - út. nezávazná pam sv. Dionýsia, biskupa,
a druhů, mučedníků; také památka sv. Jana
Leonardiho, kněze)
10. října – st. nezávazná pam. sv. Daniela
Comboniho, misionáře,
12. října – pt. památku sv. Radima, prvního českého
arcibiskupa
14. října - 28. neděle v mezidobí

INTENCE (ÚMYSLY) mše sv.:
Ne. 7.10.2012 – v 9.00 hod. Za † Helenu Petku
(28.greg. mše).
v 10.30 – Za † Danu.
St. 10.10.2012 – Na dobrý úmysl.
Pá. 12.10.2012 – Za † rodinu Rybarovu.
Ne. 14.10.2012 – v 9.00 hod. Za † rodiče Kartákovy
a sestru Jířku.
v 10.30 – Za † Lukáška.

Poděkování
Srdečně děkujeme všem členům lovosického
chrámového sboru, kteří společně s dalšími
zpěváky z okolí, a za doprovodu orchestru,
vystoupili při poutní mši svaté v kostele sv.
Václava v Lovosicích. Je hezké vědět, že jsou stále
mezi námi lidé, kteří dle svých možností chodí na
zkoušky, dají si tu práci pravidelně cvičit a pak
v sobě najdou dost odvahy vystoupit veřejně, a to
vše bez nároku na odměnu. Ještě jednou díky.
Markéta Stará a Karel Tesařík.
Od čtvrtka 11.října nacvičujeme každý týden
vždy v 17:30 v KS Lovoš na vánoční koncerty
a půlnoční mši svatou. PŘIJĎTE K NÁM
A STAŇTE SE ZPÍVAJÍCÍMI ČLENY NAŠEHO
SBORU!
Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na

přípravě kostela před svatováclavskou poutí: za
úklid a přípravu výzdoby. Děkuji celému sboru
a orchestru- zvláště paní Markétě Staré panu
Jiřímu Stýblovi, panu Karlovi Tesaříkovi, panu
Martinovi Maxmilianovi Kaiserovi a sólistům.
Jsem vděčný všem ministrantům. Děkuji také za
hezké koláčky rozdávané po mši sv. u vchodu
kostela.
Mojí drazí, mnohokrát vám děkuji.
Váš farář

Růženec
Není růženec snad zcela mechanická modlitba,
při níž se padesátkrát nebo čtyřikrát padesátkrát
říká totéž Zdrávas? Chcete-li milovanému člověku
říci, že ho milujete (on už to dávno ví), můžete mu
to ve zvláštních chvílích říkat mnohokrát po sobě:
Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád…
Nepřemýšlíte o tom, jen cítíte, a při opakování
zatlačuje slovo lásky všechny ostatní duševní
obsahy, zůstává jen láska. Časté opakování
několika málo slov působí, že naše já ustupuje.
Když člověk nepřetržitě opakuje slova modlitby,
zatlačuje toto zdánlivě mechanické modlení
všechny světské myšlenky. Člověk se už nemodlí,
už žije a dýchá modlitbou, je modlitbou – a tak by
měl žít: dýchaje v Boha.
Louise Rinserová

„Touhu poznat pravdu a nakonec poznat Boha
samého vložil do lidského srdce Bůh, aby člověk tím,
že pozná a bude milovat Boha, mohl dosáhnout také
plné pravdy o sobě samém“ (bl. Jan Pavel II).
Římskokatolická farnost Lovosice zve všechny dětí
a mládež. Na faře probíhá vyučování náboženství
a také připravování ke křtu. Rozvrh výuky - podle
dohody.
Momentálně vyučování náboženství probíhá takto:
dětí od I. do IV. třídy přicházejí v pátek v 15.15 hod.
žáci od V. do VIII. třídy přicházejí v pátek v 16.00
hod.

