Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral
vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků,
ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal
z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi
a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim
zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud!
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si
vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě
stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám
dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte
tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé
řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys
ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu
svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si
jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu,
které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních
svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli
znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval,
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco
o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

MODLITBA
Nemohu pochopit tvé stvoření,
nenávist a neláska se všeobecně rozšířily.
Snažím se zmírnit bolesti a utrpení.

8.3.2015

3. Neděle postní

Týdeník

Věřím opravdu ve tvůj pokoj?
Jsou hlad, pustošení a ničení, válka a nepřátelství přece
jen mocnější než veškeré lidské úsilí?
Ty jsi s těmi, kteří se nevzdávají.
Dej, ať neúnavně vytvářím tvůj pokoj.

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.
LUKAVEC
Út – 10.3.2015 od 15.00 hod.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT
 Bůh nesliboval dny bez bolesti, radost bez utrpení,

Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky,
jinak než ostatní podobné texty. Hned po zprávě o počátku
Ježíšova veřejného vystoupení v Káně Galilejské přichází
scéna očištění chrámu. Jan začíná slovy o blízkosti
Velikonoc, o Ježíšově horlivosti a především o proroctví
ukřižování a zmrtvýchvstání. (vira.cz)

Č. 10. (2015)

Klamu se, jsou to jen sny? Výmysly?

(Jan 2, 13-25)

K ZAMYŠLENÍ

VÁCLAV

slunce bez deště. Sliboval sílu na každý den, útěchu
uprostřed slz a světlo na cestě …
 Ježíš zemřel, a to bylo zvěstování pravdy – pravdy, že
člověk může zemřít z lásky k svému bližnímu.
 Kdyby byl pro nás pochopitelný, nebyl by to Bůh.

PÁTKY V POSTNÍ DOBĚ – V 16.30 HOD.
KŘÍŽOVÁ CESTA, PO NÍ MŠE SV.

AKTIVITY V TÝDNU:
Modlitební skupina – Út v 15.30 hod.

Odpověď k žalmu – neděle 8.3.2015

(sv. Augustin)
 Žij tak, abys mohl zítra umřít jako mučedník. (Charles
de Foucauld)

„Pane, ty máš slova věčného života.“

„YOUCAT”

INTENCE MŠI SV.:

137. Proč si církev říká apoštolská?
Církev se nazývá apoštolská, protože je založena na
apoštolech, zachovává jejich tradici a je vedena jejich
nástupci.
Ježíš
povolal
apoštoly
jako
své
nejbližší
spolupracovníky. Byli jeho očitými svědky. Po svém
zmrtvýchvstání se jim mnohokrát zjevil. Daroval jim
Ducha svatého a rozeslal je jako své zplnomocněné
vyslance do celého světa. V rodící se církvi byli zárukou
jednoty. Své poslání a zplnomocnění předali vkládáním
rukou svým nástupcům – biskupům. Tak se to děje podnes
a tento postup se nazývá apoštolská posloupnost.

Ne – 8.3.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl
v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky
Út – 10.3.2015 – za zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Kováčovou
St – 11.3.2015 – za † rodiče
Čt – 12.3.2015 – za † rodiče Kudrmanovy a sourozence
Pá – 13.3.2015 – na dobrý úmysl
So – 14.3.2015 Velemín – za † rodiče a Jaromíra
Ne – 15.3.2015 – v 9.00 hod. na dobrý úmysl
v Sulejovicích v 10.30 hod. za farníky

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU

10. března – nez. pam. sv. Ogilvie,
kněze a mučedníka
Pocházel ze skotské vznešené rodiny. R. 1593, sotva
14letý, odešel na studie do Evropy, v 17ti letech
konvertoval. Několik let strávil na Moravě, v Brně byl
v noviciátě u jezuitů. Pak byl v Rakousku, odtud se
vrátil do Olomouce, kde studoval teologii. Po dokončení
studia odešel do Francie a po 22 letech v cizině se vrátil
do vlasti pod nepravým jménem kapitána Watsona.
Působil v Edinburghu a Glasgowě, kde byl udán jako
katolický kněz, ve vězení přikován a po 5 měsíců
mučen. Těžká pouta mu bránila v pohybu. Pětkrát byl
vyslýchán a různým způsobem týrán. Při jednom, snad
posledním výslechu, mu prý po 9 nocí nedovolili spát,
bodali do něj, přeráželi mu některé kosti, aby prozradil
křesťany, kterým sloužil. Marně. Nikoho neprozradil.
Nakonec byl oběšen. Psal se rok 1615.

Duchovní obnovu ve farnosti Všech svatých
v Litoměřicích
povede v sobotu 21. března 2015
P. Vojtěch Suchý SJ. Program v Diecézním domě kardinála
Trochty (DDKT): Od 14.00 hod. dva bloky přednášek,
beseda s P. Vojtěchem, možnost přistoupit ke svátosti
smíření. V 18.00 hod. bude mše svaté v kostele
sv. Vojtěcha.
Všichni jste srdečně zváni!

církve napočítali! Mnozí lidé by celkem brali Krista, ale
rozhodně odmítají církev. Jak se Bůh zachoval, když byli
ti, kterým svou církev svěřil, jmenovitě Petr a Pavel,
vedeni na popravu? Bůh nehnul ani prstem, klidně tu
nespravedlnost dopustil. A jak se každý může přesvědčit
po dvou tisících letech, církev to nezlikvidovalo,
nezahynula. Naopak, tím víc se šíří a roste, protože do
nebeského království vede jedině cesta křížová. A co naše
kříže? Ty nejsou v Božím plánu? Jsme ochotni dát svůj
kříž k dispozici, aby přispěl k vítězství Kristovy církve?

V době od
28.2. – 1.3.2015 se konala v Praze
konference česko-německého Sdružení Ackermann –
Gemeinde s tématem „Člověk jako oběť: masové
přesuny obyvatelstva ve 20 století.“ Je to jedno ze
sdružení, které pomáhá hojit rány minulosti, vnášet do
světa kultivovanost a tvořit část mozaiky dobré vůle mezi
lidmi. Posláním tohoto sdružení je snaha o konstruktivní
jednání mezi národy Evropy a pravdivý pohled na dějiny
našich národů založených na křesťanských základech. Na
konferenci zazněly velmi zajímavé přednášky, týkající se
aktuálních témat dnešní doby, které nutí člověka se
hlouběji zamýšlet a nezůstat u povrchnosti. Bohu díky za
všechny lidi, kteří se na takovýchto projektech podílí.
(E. K.)

Velikonoční Triduum začíná už 2. dubna

DALŠÍ PAMÁTKY:
8. března – nezávazná pam. sv. Jana z Boha
9. března – nezávazná pam. sv. Františky Římské,
řeholnice
13. března – výroční den zvolení papeže Františka (2. výročí)
15. března – 4. neděle postní

Ježíš poprvé padá pod křížem
(Ladislav Kubíček)

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

Padá Ježíš pod křížem jako člověk, nebo jako Bůh? On je
nejen bohočlověk, ale je zároveň hlavou tajemného těla, tj.
církve. Kolik těch bolavých pádů bychom v dějinách

Pán Bůh zaplať!

