Z dnešního evangelia:

Modlitba

Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já;
nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek
u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít
Duchem svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta
v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak
vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na
něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty
jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“
(Mk 1, 6b-11)

VÁCLAV

Z tebe nepochází žádné rozdělení,
v tobě není nenávist, ty jsi láska.

11.1.2015

Svátek křtu Páně

My však jsme roztrženi na rasy, třídy, světy.

(po dnešní modlitbě před spaním končí
doba vánoční)

Pomáhej každému, kdo boří fronty, odstraňuje
nedorozumění,

Týdeník

dává znamení k dorozumění a usiluje o jednotu.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Dej, ať si navzájem odpouštíme.

Zahradní 32/2, 410 02
Lovosice
Webové stránky:
farnostlovosice.hu.cz

Dej, ať jsme jedno a ať já začnu svým obrácením.
Pomoz mi, abych byl dobrý, snášenlivý,
ochotný pomoci, vůči všem bez rozdílu.
Udělej ze mne křesťana.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

Lovosice

Sulejovice
Milešov
Velemín

Út – v 16.30 hod. v kapli na faře
St – v 16.30 hod. v kapli
Čt – v 7.30 hod. v kapli na faře
Pá – v 16.30 v kostele
Ne – v 9.00 hod. v kostele
Ne – v 10.30 hod.
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
So – v 10.00 hod.

Aktivity v týdnu:

K zamyšlení
Dnešní svátek je dnem veliké radosti a naděje. Uprostřed
starostí světa Bůh začíná odvíjet plán záchrany člověka
a jeho dílo nemůže nikdo a nic přerušit. Kajícníci přichází
k Jordánu a prosí proroka Jana Křtitele o znamení obmytí,
které naznačuje omezené duchovní možnosti člověka.
Právě u Jordánu začíná Ježíš skutečný příběh Boží očisty
od zla. Není to dílo šikovného kazatele, ani nového
politika. Je to dílo celé Nejsvětější Trojice a půjde daleko
za hranice Jeruzaléma či Izraele, jak naznačuje druhé čtení.
Náš pohled se tedy soustředí jak na Ježíše, Božího Syna,
tak na dílo, které Bůh začal rozvíjet a které budeme
sledovat po celý liturgický rok. (vira.cz)

Č. 2 (2015)

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.

Myšlenky pro život
 První doušek z poháru přírodních věd vede k ateismu,
na dně poháru však čeká Bůh. (Werner Heisenberg)
 Kdo popírá Boha, podobá se člověku, který popírá

Odpověď k žalmu – neděle 11.1.2015

slunce. Nic mu to neprospěje, neboť slunce svítí dál.
(August Julius Langbehn)
 Neuctívej tady Krista v hedvábném rouchu, zatím co

venku na ulici, kde hyne chladem a nahotou, se o něj
nestaráš. Bůh nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi.
(sv. Jan Zlatoústý)

„Hospodin dá požehnání a pokoj svému
lidu.“

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

128. Co znamená, že církev je „chrámem Ducha
svatého“?
Církev je prostorem ve světě, ve kterém je dokonale
přítomen Duch svatý.
Izrael uctíval Boha v jeruzalémském chrámě. Tento
chrám už dnes neexistuje. Jeho úlohu převzala církev, která
není vázána jen na jediné určené místo. „Neboť kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich“. Církev oživuje Ježíšův Duch: přebývá ve
slovech Písma svatého a v posvátných znameních –
svátostech. Žije v srdcích věřících a promlouvá v jejich
modlitbách. Vede je a obdarovává je svými dary
(charismaty) – prostými i zářivými. Ten, kdo se spolehne
na Ducha svatého, může i dnes zakusit skutečné zázraky.

Některé památky v týdnu
13. ledna – nez. pam. sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve
Narodil se v Galii (dnešní Francii) v pohanské rodině
kolem roku 315. Přes studium filosofie se dopracoval ke
studiu Bible. Hledal pravdu a pravda ho osvobodila. Byl
dobrým řečníkem i manželem. Žil v plném nasazení pro
Boha a bližní. Kolem roku 350 byl zvolen v rodném
Poitiers biskupem. Stal se štítem proti arianismu
zastávanému císařem. Ten jej poslal do vyhnanství
v Malé Asii. Tam napsal spisy na obhajobu Kristova
božství a o Nejsvětější Trojici. Po návratu se přičinil
o osvobození Galie (dnešní Francie) od arianismu.
V roce 1852 byl prohlášen za učitele církve.

Další památky:
17. ledna – nez. pam. sv. Antonína, opata
18. ledna – 2. neděle v mezidobí (od 18. do 25. ledna je
týden modliteb za jednotu křesťanů)
INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne – 11.1.2014 – v 9.00 hod. v Lovosicích za zemřelé
členy rodiny Mrázkové a Pruschowitzové
v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky
Čt – 15.1.2015 – na dobrý úmysl
Ne – 18.1.2015 – v 9.00 hod. za farníky
v Sulejovicích v 10.30 hod.

Patříme k sobě
Jak můžeme sledovat na působení papeže Františka,
snaha posilovat jednotu křesťanského společenství dostává
nový rozměr. Neznamená to, že by ekumenismus probíhal
bez napětí a potřebného dialogu, ani to neznamená, že by
dříve církev o tuto otevřenost vůči druhým neusilovala.
Vidíme však, že padesát let po zakončení Druhého
vatikánského koncilu se ekumena stává velmi důležitým
tématem katolické církve. Jedním z důvodů, proč tomu tak
je, jsou zásadní změny, k nimž v oblasti náboženství
dochází. Není to jen vzrůstající nedůvěra vůči tradičním
církevním institucím, která vede k tomu, že Evropané sami
sebe čím dál méně označují za křesťany, ale především
„stěhování“ věřících na jižní polokouli, zvláště do Afriky
a Asie, kde počet křesťanů pozoruhodně stoupá. Setkávání
jednotlivých denominací se tak dostává do nové situace.
Kromě mnohých vyjádření papeže Františka ke vztahu
katolické
církve
k ostatním
vyznáním
můžeme
připomenout gesta jako nedávné setkání s cařihradsým
patriarchou Bartolomějem, nebo cestu do Svaté země,
jejímž cílem byla připomínka setkání papeže Pavla VI.
s patriarchou Athenagorem I. v Jeruzalémě před padesáti
lety. Z této cesty vidíme velkou změnu vztahů nejen
v nabídnutém přátelství, ale i v respektování duchovní
hloubky a významu západní a východní křesťanské tradice.
Problémem zůstává vztah k moskevskému patriarchátu,
který ještě více prohlubuje politická situace mezi Dněprem
a Volhou. Přesto stále slyšíme papežovu výzvu k možnému
setkání s patriarchou Kirillem.
Papežská cesta do míst, kudy chodil Ježíš Kristus,
přispěla také k prohloubení mezináboženského dialogu. Ve
své apoštolské exhortaci Evangelii gaudium řadí papež
dialog s nekatolickými věřícími ke třem základním
oblastem rozhovorů,
které
musí
církev
vést,
a mezináboženský dialog je podle něj podmínkou míru ve
světě. Bolestná otázka míru je také otázkou pravdivého
vidění válečných konfliktů. Je úkolem nás všech zvážit, jak
dosáhnout zastavení nespravedlností, jak obstát a nenechat
se vtáhnout do polovičatých a zkratkovitých jednání, která
nemohou přinést řešení. (Kardinál Dominik Duka OP:
„Novoroční zamyšlení“)

Pouť ve Filipově
V úterý 13. ledna 2015 ve 4.00 hodiny ráno se v poutní
bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve
Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním
celebrantem je litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
Bohoslužby se ve výroční den zjevení Panny Marie ve
Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech
a Německa. Slavnostní poutní mše se ve Filipově koná již
149 let v neobvyklou roční a denní dobu. Každoročně ji
o lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech,
Německa a Slovenska. Výročí zjevení Panny Marie se
v bazilice ve Filipově připomíná osm dnů. Od úterý 13. do
úterý 20. ledna. Mše svatá se v tu dobu koná vždy v 17.00
hodin. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor
spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se
nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní
hranici se Spolkovou republikou Německo.
Letošní oslava zjevení Panny Marie je výjimečná.
V úterý 13. ledna 2015 bude zahájen jubilejní rok 150.
výročí zjevení Panny Marie, který vyvrcholí 13. ledna
2016. Při příležitosti jubilejního roku plánuje
Římskokatolická farnost Jiříkov vydání písemného
průvodce historií a zajímavostmi poutní baziliky Panny
Marie Pomocnice křesťanů a v letních měsících uspořádá
tradiční festival duchovní hudby. Oslavy vyvrcholí v roce
2016 odbornou konferencí na téma poutních míst.
Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o historii zjevení
Panny Marie dne 13. ledna 1866, zázračném uzdravení
Magdaleny Kade a architektonickém významu poutní
baziliky minor jsou určeny prohlídky s průvodcem, které se
konají od středy 14. ledna do úterý 20. ledna vždy od 13.00
do 16.00 hodin.
- pondělí 12. 1. 2015 od 17.00 h., večerní mše svatá
- úterý 13. 1. 2015 od 4.00 h. slavnostní mše svatá, hlavní
celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant,
- 9.00 h. mše svatá v německém jazyku, 10.30 h. česká mše
sv.
a 17.00
h.
česko-německá
mše
sv.
- Oktáv zjevení: 14. 1. - 20. 1. 2015, 17.00 h.
Prohlídky s průvodcem: 14. 1. - 20. 1. 2015, 13.00-16.00
Autor: Mgr. Klára Mágrová, ŘKF Rumburk a Jiříkov
(dltm.cz)

