Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní
a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty
a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel
Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil
se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu!“ (Mk 1, 12-15)

MODLITBA
Duchu Stvořiteli, obnov mě.
Duchu lásky, dej mi věrnost.
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví.

VÁCLAV

Č. 8. (2015)

22.2.2015

1. Neděle postní

Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání.

Týdeník

Duchu síly, posilni mě.
Duchu světla, rozjasni mě.
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb,
Duchu pokoje, obnov mě.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 16.30 hod.
St – v 16.30 hod.
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.
PÁTKY V POSTNÍ DOBĚ – V 16.30 HOD.
KŘÍŽOVÁ CESTA PO NÍ MŠE SV.

K ZAMYŠLENÍ
Postní doba nás vrací k počátkům naší víry. Dokážeme
se ohlédnout a vidět, jak vypadá naše cesta víry? Postní
doba je časem návratu k „první lásce“. Je to období, kdy
hledáme, jak v roztěkaném světě neztratit svůj poklad
uložený hluboko v srdci: naději, kterou jsme vložili
do Boha, jenž zachraňuje člověka. Proto Ježíš volá:
„Obraťte se a věřte evangeliu!“ Neznamená to jen,
že se obracejí pohané a stávají se křesťany, i když postní
doba je primárně časem intenzivní přípravy katechumenů
na křest. Je to čas našeho sestoupení do nitra našeho srdce
uprostřed všedního života. Nejde tedy o dobu smutnou,
ale o čas niternosti. (vira.cz)

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
 V lodi, která se kymácí, spadne ten, kdo stojí na místě,
ne ten, kdo se pohybuje. (Přísloví)
 Člověk, který se z úzkostí ptá, zda je ještě křesťan nebo

katolík, je mi milejší než rozhodný pravověrec, který
chce „odpálit“ z církve co možná nejvíce lidí jen proto,
aby mohl být pokud možná jen mezi sobě rovnými.

AKTIVITY V TÝDNU:
Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 22.2.2015

(Karl Rahner)
 Křesťanský člověk by měl více než kdokoli jiný cítit,

co se děje v čase. Měl by rozumět své době, tak jako
své době rozuměli proroci. A jako oni by měl
křesťanský člověk svoji dobu měnit tím,
že se s porozuměním na ní podílí. (Paul Tillich)

„Všechno tvé jednání, Hospodine,
je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou
smlouvu.“

„YOUCAT”

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

135. Jaký vztah má církev k Židům?
Židé jsou „staršími sourozenci“ křesťanů, protože Bůh
si je zamiloval jako první a hovořil nejprve s nimi.
Skutečnost, že se Ježíš Kristus jako člověk stal
příslušníkem židovského národa, nás spojuje. To, že v něm
církev uznává Syna živého Boha, nás odděluje.
V očekávání konečného příchodu Mesiáše jsme
ale zajedno.
Židovská víra je kořenem naší víry. Písmo svaté Židů,
kterému my říkáme Starý zákon je první částí naší Bible.
Židokřesťanský obraz člověka, jehož etika je určována
Desaterem, tvoří základ západních demokracií. Je ostudné,
že křesťané po celá staletí nechtěli uznávat toto úzké
příbuzenství se židovstvím a že se svou pseudoteologickou
argumentací až příliš často aktivně podíleli na smrtící
nenávisti vůči Židům. Proto papež Jan Pavel II.
Při příležitosti svatého jubilejního roku 2000 výslovně
poprosil Židy za odpuštění. Druhý vatikánský koncil jasně
prohlašuje, že Židům jako národu nesmí být připisována
kolektivní vina za Ježíšovu smrt na kříži.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

23. února – nez. pam. sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
Narodil se asi v roce 69 až 70 a byl prý nalezen
ve Smyrně jako odložené dítě zbožnou vdovou, která
ho vychovala. Již v mládí se začal setkávat s apoštoly
a dobře se znal s mnohými učedníky Krista. To o něm
napsal jeho žák sv. Irenej. Obzvlášť byl blízký apoštolu
Janovi, který ho ve 30 letech ustanovil biskupem
ve Smyrně, což je dnešní Izmir v Turecku. Jeho učitelem
byl apoštol Jan a přítelem Ignác Antiochijský. Polykarp
se stal biskupem ve Smyrně. Za pronásledování
křesťanů byl u Smyrny zajat a přemlouván,
aby s ohledem na své stáří obětoval císařovu božskému
geniu. Když mu prokonsul naposled radil, aby udělal,
co si lid přeje, odpověděl: "Lid není oprávněným
soudem, před kterým bych se musel ospravedlňovat.
A oheň, kterým mi hrozíš, rychle pohasne, nikdy však
nezhasne oheň věčného trestu." Velebil pak Boha
a plameny obklopily jeho tělo, z něhož vycházela záře.
Stalo se to kolem roku 155.

DALŠÍ PAMÁTKY:
22. února – svátek Stolce sv. apoštola Petra
1. března – 2. Neděle postní

INTENCE (ÚMYSLY) MŠÍ SV.:

v sobě pro Boží působení. Už ve starověku, kdy dostatek
potravy rozhodně nepatřil ke zkušenosti většiny obyvatel
tehdejšího světa, byl půst viděn v něčem jiném než
jen v hladovění, sypání si popela na hlavu, kajícím šatě.
A v dnešní době nadbytku jídla v naší západní civilizaci
rozhodně omezení v jídle nevyjadřuje mnoho. Stává
se především nezbytnou dietou pro zdraví.
Pro mnoho lidí by byla dnes pravým postem chvíle
odpočinku od práce, chvíle zastavení, setrvání v tichu
a samotě, chvíle otevření vnitřního naslouchání vlastnímu
srdci. Půst nás má připravit na radost, na to nové, co nám
Bůh chce darovat, a proto potřebujeme vyprázdnění
od starého. Metanoia znamená změnu smýšlení – a k ní
má být půst cestou. Metanoia, k níž Ježíš volá, je nejlépe
vyjádřena
v blahoslavenstvích
Horského
kázání.
Blahoslavení, tedy šťastní, jsou ti, jimž leží Boží království
na srdci: Bůh jim je daruje, už teď je nabízí, jako svůj
největší dar. Půst pak má umožnit člověku, aby tento dar
přijal.

Ne – 22.2.2015 – v 9.00 hod. za † Metoděje Krista
a Ludmilu Kristovou a za † členy rodiny Kristovy
a Nevečeřalovy
v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Miloše Vaňka
Út – 24.2.2015 – za † Stanislava a † rodiče
Ne – 1.3.2015 – v 9.00 hod. za † paní Winklerovou
v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky

PŮST
(Marie Ryšková)

Internet a jiná média jsou zahlcena různými návody
na úspěšné diety, jež jsou označovány za půst, a tak
se dozvídáme o zeleninovém či ovocném postu,
o zdravotní prospěšnosti postu jednou za týden a podobně.
Jenže tyto diety nemají se skutečným postem nic moc
společného, protože jejich podstatou je jen omezení
potravy, zbavení se škodlivých látek, abychom byli tělesně
zdravější. To je sice užitečné, ale nemělo by se mluvit
o postu.
„Zdalipak půst, který si přeji já, není toto: Rozevřít
okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost?
Cožpak nemáš lámat chléb hladovému, přijímat do domu
utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?“ – tak píše o pravém
postu kniha Izajáš v 58. Kapitole. Půst je vyjádřením
náboženského, duchovního postoje člověka, ochota vzdát
se svého navyklého smýšlení a jednání, uvolnit prostor

Velikonoční Triduum začíná už 2. dubna

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

Pán Bůh zaplať!

