Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho
prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit.
Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“
A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš
ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu
o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své
očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel,
ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat,
takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával
venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili
lidé odevšad. (Mk 1,40-45)

MODLITBA
Ukaž mi, kdy mám mluvit a kdy mlčet, nechtěl bych se

VÁCLAV

Č. 7. (2015)

15.2.2015

stát fanatikem pravdy. Pravda nezáleží v tom,

6. neděle v mezidobí

že se vždy a všude všechno říká.
Dej, ať jsem pravdivý v lásce. Láska dovede mlčet,

Týdeník

i když nás na jazyku pálí trefná poznámka.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Mluv jen tehdy, když jsi tázán, ale žij tak,

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

aby se tě ptali.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 16.30 hod.
St – v 16.30 hod. 18.2. v kostele
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 16.30 hod. v kostele
Ne – v 9.00 hod. v kostele
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod.
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00 hod.
LOVOSICE

Posty

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš přišel, aby nás zachránil. Nemoc je skutečnost,
která lidstvo doprovází od počátku hříchu. Skrze její osten
zakoušíme, že nejsme bohy a nemáme moc nad vším
děním ve světě. Ale záměr Božího díla stvoření směřuje ke
svobodě člověka, svobodě otevřené pro chválu a radost
z Boha. Nemoc se tak v určité chvíli stává symbolem
zobrazujícím stav člověka propadlého hříchu. Potřebuje
očištění a uzdravení. Ale proto přišel náš Pán, on nás
vysvobozuje z pout smrti a dává nám svého Ducha, který
vlévá život. (vira.cz)

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného
postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle.
Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle
od 18 do 60 let. Každý pátek, pokud na něj nepřipadne
církevní slavnost nebo významná oslava, je dnem
pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající
skutek nebo modlitba. Před každým přijímáním svátosti
oltářní je eucharistický půst 1 hodinu.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
 Úspěch není jméno Boha.
 Zdráhal bych se věřit v Boha, kterého bych mohl
pochopit. (Graham Green)
 Mnozí lidé jsou tak hloupí, že všechno chápou.
 S člověkem žijícím skutečně bez Boha jsem se ještě

nikdy nesetkal. Místo toho jsem se vždy setkával
s člověkem
nepokojným.
(Fjodor
Michajlovič
Dostojevskij)

Pátky v postní době – v 16.30 hod.
Křížová cesta po ní Mše sv.
Aktivity v týdnu:
 Modlitební skupina – Út v 16.30 h.
 Adorace Nejsvětější Svátosti So 21.2.2014 od 20.00 h.

Odpověď k žalmu – neděle 15.2.2015

„Tys mé útočiště,
zahrneš mě radostí ze záchrany.“

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

133. Proč církvi říkáme katolická?
„Katolický“ (z řec. katholon) znamená orientovaný na
celek, církev je katolická, protože ji Kristus povolal
k tomu, aby vyznávala celou víru, aby střežila a udílela
všechny svátosti, aby všem zvěstovala radostnou novinu,
a posla ji ke všem národům.
134. Kdo patří do katolické církve?
K plnému společenství katolické církve patří ten, kdo se
v jednotě s papežem a biskupy spojuje s Ježíšem Kristem
vyznáním katolické víry a přijímáním svátostí.
Bůh chtěl jednu církev pro všechny. My křesťané jsme
bohužel nezachovali věrnost Ježíšovu přání. Přesto jsme
i nyní vzájemně spojeni vírou a jedním křtem.

Některé památky v týdnu

17. února – nez. pam. sv. Alexia a druhů,
řeholníků
Sedm vážených Florenťanů žilo v chudobě a kajícnosti
na Monte Senario s úsilím žít svatě a druhým pomáhat
na cestě ke svatosti. Založili řád zasvěcený mariánské
zbožnosti, který obdržel název "Služebníci Panny
Marie" čili "Servité". Kromě Alexeje, který chtěl zůstat
pouhým řeholním bratrem, všichni byli vysvěceni na
kněze. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v jižní
Africe, v Austrálii a v Americe. Alexej zemřel v roce
1310 ve věku 110ti let a při jeho smrti měl řád již 10.000
členů.

Další památky:
18. února – Popeleční středa
21. února – nez. pam. sv. Petra Damianiho, biskupa
a učitele církve
22. února – 1. Neděle postní
INTENCE (ÚMYSLY) Mší sv.:
Ne – 15.2.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl
v Sulejovicích v 10.30 hod.
za † Ludmilu Kocovou
Čt – 19.2.2015 – za † mons. Antonína Bradnu 9. výročí
úmrtí
Ne – 22.2.2015 – v 9.00 hod. za † Metoděje Krista

a Ludmilu Kristovou
v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Miloše Vaňka

Ochota se měnit
(Ladislav Kubíček)

Nejsem otrokem zvyku a setrvačnosti? Jsou zvyky dobré
a zvyky špatné. I ty „kostelní“ mohou být špatné. Pak
přijde nový farář a nastane problém. Nebo lpíme na tom, že
„maminka to dělala jinak“ – a objeví se konflikt
v manželství nebo nesrovnalosti mezi generacemi. Ke
svobodě patří i ochota se změnit. Změna patří k životu.
S tím souvisí i móda. Ta může být prvkem zkrášlujícím, ale
víme, jak snadno se stane otroctvím. Nejde jen o oblečení.
Móda zotročuje lidi i v jiných oblastech života. Někdo
musí vyzkoušet všechny módní léky, které se objeví.
Někdo je otrokem své povahy. Nejsem já otrokem své
povahy? Svých názorů? Respektuji povahu a názory
druhých lidí? Svatý Jakub říká, že máme být „zahleděni do
dokonalého zákona svobody“. Stejně tak je nutno
respektovat dokonalý zákon svobody i u druhých. Pro naše
jednání musí být směrodatná jedině vůle Boží. Svobodně ji
hledat, svobodně ji plnit. Umět si svobodně vybrat
z nabízené literatury, ale i mezi rozdílnými spiritualitami.
Není všechno pro každého.

Nemusíme se bát vztahovat k Pánu ruce!
Chci podporovat mladé lidi v modlitbě, protože ta je
nejdůležitější, z ní se všechno rodí, modlitba je začátkem
přímého spojení s Bohem. Chci jim pomáhat
a povzbuzovat je v modlitbě. Nemohu dělat nic víc, mohu
jen podněcovat, dál pokračuje Bůh. Je pouze třeba,
abychom byli pokorní a uznali, že to nedokážeme sami a že
potřebujeme jeho pomoc. Nemusíme se bát vztahovat
k Pánu ruce! Jakmile spatří, že k němu vztahujeme ruku,
on nám podá tu svou a už nikdy nás nepustí.
(Giulia Gabrieliová, pastorace.cz)

„Člověk, který doufá v Boha a spoléhá se na
něj, je jako strom, který zapustil své kořeny
u vody“ (Jer 17)

Díky Bohu se můžeme proměnit
Být nástrojem v Božích rukou - to mne naplňuje velkou
radostí! Bez Boha skutečně nejsme nic. Dokonce si o sobě
ani nemůžeme myslet, že jsme jako prach, protože bez
Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě.
Ale díky Bohu se z prachu můžeme proměnit v lidskou
bytost, která myslí, logicky zvažuje, učí se, modlí se
a pomáhá bližnímu…

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

Pán Bůh zaplať!

