Z dnešního evangelia:

MODLITBA

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy
a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo
má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl
právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co
je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím,
kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč
a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval
a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se
jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!
I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst
o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.
(Mk 1,21-28)

VÁCLAV

Pane Ježíši, zachovej nás ve svém království

Č. 5. (2015)

a čiň nás povolné své pravdě

25.1.2015

a udatné ve vyznávání tebe.

4. neděle v mezidobí

Uzdravuj i naše nemoci a neduhy,
vymítej z chrámu své církve

Týdeník

i z našich srdcí všechny ohavnosti a přebývej v nás

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

svou milostí a spasitelnou pravdou.

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

Čiň nás způsobilé a ochotné k dobrým skutkům
a k pomoci slabším,
ať ti obětujeme ratolesti lásky, až bychom přišli do
chrámu nebeského a věčného,
a tobě tam, velicí i malí, radostně zpívali Hosana.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

Lovosice

Sulejovice
Milešov
Velemín

Út – v 16.30 h.
St – v 16.30 h.
Čt – v 7.30 hod.
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.

2. února – pondělí: svátek Uvedení Páně do chrámu
Mše sv. v kostele s žehnáním svíček a průvodem

Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina – Út v 15.30 hod.
 Křesťanské rozhovory – St 4.2.2015 v 17.30 hod.

K ZAMYŠLENÍ
Už jsme si zvykli na vyprávění o zázracích. Možná je
nebereme moc vážně. Ale Ježíš je koná proto, aby lidé
uvěřili Bohu. Nejde tedy o cirkusový kousek, který pobaví
diváky. Jde o Boží slovo, které promlouvá k člověku tehdy
stejně jako dnes. Co nám Bůh říká skrze své slovo, které
právě dnes zaznívá v textech Písma? Jeho moc není dnes
o nic menší než tehdy a také dnes Bůh touží člověka
zachránit. (vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT

Odpověď k žalmu – neděle 1.2.2015

 Těžko se v našem životě urodí něco nového, jestliže

lpíme na svých názorech a zvycích.
 Tak jako je zima veselejší, když zasvítí slunce, tak

i láska dokáže prozářit ty nejtěžší chvíle.
 Existuje mnoho symbolů autority, ale největší váhu

v očích druhých má ryzí člověk.

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

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

131. Jak bychom měli usilovat o jednotu křesťanů?
Slovem i skutkem musíme poslouchat Ježíše, jehož
výslovnou vůlí je, „aby všichni byli jedno“.
Problém jednoty křesťanů se týká všech, bez ohledu na
křesťanovo mládí či stáří. Jednota Ježíšovi ležela na srdci
nejvíce. Modlil se k Otci: „ … ať všichni jsou jedno. Jako
ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby
svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“. Rozkoly jsou jako bolavé
a zanícené rány na Ježíšově těle. Vedou k nenávisti,
oslabují samotné věřící i věrohodnost křesťanů navenek.
K tomu, aby skandál rozkolu zmizel ze světa, je zapotřebí
obrácení všech zúčastněných, znalost vlastních kořenů víry
a poctivé vypořádání se s přesvědčením druhých, ale
především společné modlitby a společné služby křesťanů
všem lidem. Ti, kdo nesou v církvi nějakou zodpovědnost,
nesmí připustit, aby se přerušil teologický dialog.

Některé památky v týdnu

2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv.
v kostele s žehnáním svíček a průvodem
3. února – nez. pam. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka –
bude udělováno svatoblažejské požehnání
a sv. Ansgara biskupa
5. února – pam. sv. Agáty, panny a mučednice
8. února – nezávazná pam. sv. Jeronýma Emilianiho
a také sv. Josefíny Bakhity, panny
8. února – 5. neděle v mezidobí

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.:
Ne – 1.2.2015 – v 9.00 hod.
v Sulejovicích v 10.30 hod.
Út – 3.2.2015 – za † rodiče Kartákovy a sestru Jiřku
St – 4.2.2015 – za † rodiče
Čt – 5.2.2015 – za † manžela a † dceru
Pá – 6.2.2015 – na dobrý úmysl
Ne – 8.2.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl
v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky

6. února – Čt. pam. sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

Nebezpečí zevšednění

Prvním, kdo donesl evangelium do Japonska, byl
jezuitský misionář sv. František Xaverský se spolubratry
v roce 1549. Do roku 1587 se zasloužili o 200 000
katolíků v zemi. sv. Pavel Miki se narodil v Japonsku,
šest let po prvním pokusu o hlásání evangelia v této
zemi. Byl pokřtěn v 5 letech a od 11ti let byl
vychováván jezuity. Kolem 21 let vstoupil do
jezuitského semináře a stal se prvním jezuitou v zemi.
Latinu studoval s obtížemi, ale byl dobrým znalcem
buddhistických nauk a zvyklostí, což mu v diskusích
umožnilo úspěšně čelit místním učencům. Úspěšně
vyučoval katechismus a se svými kazatelskými
schopnostmi se stal jedním z nejvýznamnějších
misionářů v Japonsku.
Když se zostřilo pronásledování katolíků, byl s 25
dalšími křesťany uvězněn. Mezi nimi byli i dva chlapci
11 a 13 let. Všichni byli podrobeni promyšlenému
a ponižujícímu mučení, které je mělo přimět k odpadu.
Nikdo nezradil. U Nagasaki byli přivázáni na kříže
a probodnuti zkříženými oštěpy. Zemřel roku 1597.

Bereme-li modlitbu jako povinnost, je i celé naše
křesťanství tradicí, šablonou, zvykem. Co se opakuje, může
zevšednět. Jsou kněží, kteří se pomodlí breviář, ale žádná
myšlenka z něj v nich neuvízne. Taková modlitba může
Boha i urážet. Snad má aspoň cenu času, který Bohu
věnovali, ale není to rozmluva s ním. V breviáři se často
opakuje „sláva Otci i Synu i Duchu svatému…“ –
modlitba, která má být slavnostním novozákonním
vrcholem za každým žalmem. Teoreticky víme, že obsah
žalmu nějak s tou Trojicí souvisí, ale za pět minut
kritizujeme a nadáváme na poměry. Buďto to „Sláva“
neříkám a mlčím, nebo si za tím stojím a podle toho
prožívám celý den. Vynechat ta slova v žalmech se
neodvážíme, tak nám zbývá jen druhá možnost – nechat
svůj život vyznít vzdáváním slávy a chvály celé Trojici.
Nejen jako za starých časů, ale „i nyní i vždycky a na věky
věků“. Je to krásné stručné vyjádření naší víry.

Další památky:

Co byste doporučila člověku, který se chce začít modlit,
a neví jak na to?

(Ladislav Kubíček)

+++

Doporučila bych mu, aby prostě nějak začal. Aby svou
touhu po modlitbě proměnil v čin; aby dal Pánu šanci.
Doporučila bych mu, aby byl autentický, pravdivý před
Bohem i před sebou samým. A doporučila bych mu, aby
byl vytrvalý a nevzdával se při prvních potížích.
Modlitba a normální život – jak to jde skloubit? Co si
počít s biblickou výzvou: „Bez ustání se modlete“?
Přijde mi, že mezi modlitbou a normálním životem není
rozpor, nebo alespoň nemusí být. Napětí mezi těmito
dvěma skutečnostmi je plodné a postupně mizí ve chvíli,
kdy se člověk naučí vstupovat do Boží přítomnosti
a trvale v ní žít. Modlitba dává "normálnímu životu" duši
a konkrétní život je zase prověrkou pravosti modlitby.
Možná to jsou dva protikladné póly, ale protiklady se, jak
známo, přitahují ...
Měla jste někdy s modlitbou problémy? Jaké?
Problémy jsem měla, a často. A pořád je mívám. Mezi ty
časté patří nechuť, lenost odtrhnout svůj pohled od sebe
a zaměřit ho na Někoho, koho nevidím, nezakouším
a nemohu nahmatat. Výmluvy, že něco jiného je určitě
důležitější a to "něco" musím udělat zrovna teď (tj. v čase,
který jsem se rozhodla Pánu věnovat). Vnitřní brebentění,
diskuze a emoční připoutanosti. V modlitbě mi brání
například vztahové konflikty, ve kterých jsem ještě
doopravdy neodpustila. A brání mi v ní také moje potřeba
řídit sama sebe, která nedovoluje Pánu, aby modlitbu řídil
On.
Sestra Marie Sára od Ducha svatého (* 1975) Klášter bosých
karmelitek, Karmel
sv. Josefa; Praha Hradčany
(pastorace.cz)

Drazí farníci,
ve čtvrtek od 16.00 hod. začne v našem kostele úklid
betléma a vánoční výzdoby. Bude potřeba několik osob,
abychom dokázali uklidit stromky. Prosím muže, aby přišli
také pomoci. Předem děkuji.
váš farář

