Z DNEŠNÍHO EVANGELIA:
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno
ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu
odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu
druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim:
„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten
druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi
zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr
a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam
leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel
i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy
plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela
u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě.
Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu
první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš
musí vstát z mrtvých.
(Jan 20, 1-9)

VÁCLAV

MODLITBA
Nepřišel jsi, Ježíši, na svět proto,

5.4.2015

aby se ti sloužilo a klanělo.

Zmrtvýchvstání Páně

Ty jsi cesta života a hledáš lidi,

Týdeník

kteří by šli za tebou.

Římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích

Probuď mě, když usínám.
Vzbuď ve mně neklid, když tě chválím jen slovy.

 Pod množstvím výzev, jež k nám život vysílá,

je ve skutečnosti volání jediné: volání od Boha.
(Jacques

AKTIVITY V TÝDNU:
+ Modlitební skupina – Út v 16.30 hod.
+ Křesťanské rozhovory – St 8.4.2015 od 18.30 hod.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT

Všechny texty liturgie v sobě nesou nějaké překvapení.
V prvním čtení je to překvapený Petr, který vidí,
že i pohané mají přístup k Bohu skrze Krista. (...)
A konečně evangelium ukazuje Marii i učedníky, kteří
takový vývoj událostí vůbec nečekali. Pán překročil
hranice smrti, ale neopustil člověka. Vytrhuje nás z prokletí
smrti a otevírá nám přímou cestu k Bohu. (vira.cz)

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 17.30 hod.
St – v 17.30 hod.
Čt – v 7.30 hod.
Pá – v 17.30 hod.
Ne – v 9.00 hod.
SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod. 12.4. zrušena
MILEŠOV
Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00 hod.
Lukavec – 7.4.2015 od 15.00 hod.

Aleluja, Kristus opravdu zmrtvýchvstal!

K ZAMYŠLENÍ

č. 14. (2015)

Odpověď k žalmu – neděle 5.4.2015

Phillipe)

 Nejmenší hnutí z čisté lásky je pro církev prospěšnější
než všechna ostatní díla dohromady. (sv. Jan od Kříže)
 Mnoho lidí říká: Všechno se hroutí, svět umírá!

Ale já říkám: Vzniká nový svět! Smrt ovšem existuje,
ale Kristus smrt přemohl! Kristus žije! (Michel Quoist)

„Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.“

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

141. Co je úkolem papeže?
Papež je jako nástupce svatého Petra a jako hlava
biskupského kolegia zárukou jednoty církve. Má nejvyšší
pastorační zmocnění a nejvyšší autoritu při rozhodování
ve věroučných a disciplinárních otázkách.
Ježíš svěřil Petrovi jedinečné přednostní postavení mezi
apoštoly. Petr se tak stal autoritou prvotní církve. Řím –
místní církev, kterou Petr vedl, a také místo jeho
mučednické smrti, se stal po jeho smrti duchovním centrem
mladé církve. Římu podléhaly všechny církevní obce,
protože byl měřítkem pravé, úplné a nefalšované
apoštolské víry. Až dodnes je každý biskup Říma stejně
jako Petr vrchním pastýřem církve, jejíž skutečnou hlavou
je Kristus. Pouze v této funkci je papež „Kristovým
zástupcem na zemi“. Jako nejvyšší autorita v oblasti
pastorace a v učení bdí nad tím, aby byla hlásána pravá
víra. Pokud se dopustí vysvěcení nositelé církevního úřadu
závažného pochybení v otázkách učení a mravů, musí
papež v nezbytných případech odvolat jejich pověření
k vyučování nebo je musí postavit mimo službu. Jednota
v otázkách učení a mravů zaručená – učitelským úřadem
církve, v jejímž čele stojí papež, dodává katolické církvi
do značné míry odolnost a přitažlivost.

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU
V týdnu budeme prožívat dny velikonočního oktávu.
12. dubna – 2. Neděle Velikonoční (Božího
milosrdenství)
7. dubna máme v kalendáři památku
sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
Narodil se 30.4. 1651 v Remeši, v severní Francii,
do šlechtické rodiny. Stal se knězem a v r. 1680
i doktorem teologie. Začal vyučovat chudou mládež,
založil kongregaci Školských bratří. Usiloval o výchovu
učitelů a požadoval, aby každý z nich měl následující
ctnosti: vážnost, vyrovnanost, umírněnost, prozíravost,
moudrost, trpělivost, zdrženlivost, dobrotu, horlivost,
bdělost, zbožnost a laskavost. Tělesné tresty zakázal
a stal se průkopníkem lidových škol ve Francii. I když
narážel na odpor, zřídil nové druhy škol a ústavů. Založil
první učitelský ústav v Remeši a po něm další semináře
pro učitele v Saint-Denis a v Paříži v Saint-Sulpice.

Zakládal nedělní lidové školy pro pracující i ústav
pro opuštěnou mládež. Při smrti Jana de la Salle
v Rouene měla jeho kongregace již 22 domů s 200
bratry a s desetitisíci studujícími žáky.
Janova pohřbu se zúčastnilo 30 000 lidí, kteří se s ním
přišli rozloučit a poděkovat mu. Jeho pohřeb se tak stal
manifestací úcty a uznání. Na jeho hrobě pak byla
napsána slova: "Šlechticem byl od narození, a ještě
větším šlechticem byl svými ctnostmi."

INTENCE MŠI SV.:
Ne – 5.4.2015 – v 10.00 hod. za farníky
v Sulejovicích v 10:30 hod.– zrušena
Po – 6.4.2015 – 9.00 hod.
v Sulejovicích – v 10.30 za Davida a jeho rodinu
Út – 7.4.2015 – za Boží požehnání pro paní Hubkovou
Ne – 12.4.2015 – v 9.00 hod. za † Zdeňka Formánka
v Sulejovicích v 10.30 hod. zrušena

Farní charita Litoměřice Vás všechny srdečně zve na
poutní Mši svatou, která se uskuteční dne 12. dubna 2015
v 10.30 hod. v kapli Božího Milosrdenství v Domově na
Dómském pahorku v Litoměřicích v ulici
Zahradnická 1534/4.

Zmrtvýchvstání Kristovo
(P. Ladislav Kubíček)

Po pohřbu zákonitě následuje zmrtvýchvstání. A když
po pohřbu Kristově, tak také po pohřbu našem. Z kříže
sňali a do hrobu uložili jen jeho bezduché tělo, pouhou
hmotu. Podobně si můžeme představit i svůj pohřeb.
Do hrobu uložíme své opotřebované, bolavé, hmotné tělo,
abychom dál žili životem krásnějším a bohatším. Životem
s Přítelem, se kterým jsme se snažili žít už tady na světě,
a třeba i trpět a bojovat. Kristův požadavek „chci, aby byla
vaše radost dokonalá“ se dá plně uskutečnit až po našem
vzkříšení, po našem nanebevzetí. Mnozí si otázku,
co je po smrti, ani nechtějí položit. Oči před ní zavírají
i lidé zdánlivě inteligentní, aniž si uvědomí, že vyhýbání
se tak zásadní otázce je usvědčuje z hlouposti.

Poděkování
Chci srdečně poděkovat všem, kteří jste přispěli ke kráse
Velikonočního třídení: Děkuji mnohokrát za úklid,
darované květiny a výzdobu kostela, děkuji za zpěv,
hudbu, čtění a ministrování.

Pán Bůh zaplať!
Přeji Vám, vážení a drazí farníci, spoluobčané a hosté
požehnané Velikonoční dny. Kéž si každý z nás
uvědomuje, jak veliké bylo dílo stvoření a že ještě větší
je dílo vykoupení. Bůh nás k sobě přitahuje.
Upevňujme proto náš vztah s Panem Ježíšem, abychom
došli do nebe, které On nám otevřel svou smrtí
a zmrtvýchvstáním.

Pokračuje příprava na Národní eucharistický kongres.

