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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 18.5.
8.00
Za + Jiřího Královce, tři sestry a rodiče
9.30 (St.) Za + Anežku Anderlovou, jejího manžela, oboje rodiče a celé příbuzenstvo
PONDĚLÍ – 19.5.
17.00
Za + Růženu Sloupovou a dva manžely
STŘEDA – 21.5.
8.00
Za + Annu Krčmovou, manžela a oboje rodiče
PÁTEK – 23.5.
17.00
Za + Marii Majerovou, dva bratry a + Josefa Webra
SOBOTA – 24.5.
8.00
Za + Karla Jedličku a oboje rodiče
NEDĚLE – 25.5.
8.00
Za + Václava Sladkého, bratra a rodiče
9.30 (St.) Pouť v Hříchovicích. Mše za farnost,
PONDĚLÍ – 26.5.
17.00
Za + Matěje Svačinu, manželku a oboje rodiče
STŘEDA – 28.5.
8.00
Za + Markétu Krumlovou, manžela, syna, snachu a oboje rodiče
PÁTEK – 30.5.
8.00
Za + Anežku Urbanovou a syna
SOBOTA – 31.5.
8.00
Za + Věru Hofmanovou, manžela, oboje rodiče a na úmysl
NEDĚLE – 1.6.
8.00
Za + Kateřinu Steinbergerovou, manžela a syna
9.30 (St.) Za + Jana Schambergera, manželku a rodiče z obojí strany

O čem píše
Jak prožívají kampaň před eurovolbami křesťanské komunity? Podle čeho dají svůj
hlas v blížících se eurovolbách některé osobnosti z prostředí církve? Biskupové k účasti
ve volbách přímo vyzývají a ještě vyzvou. Německý prezident Joachim Gauck si našel
minulý týden čas na návštěvu Terezína, uctění památky holokaustu i setkání
s kardinálem Dominikem Dukou. Uprostřed mariánského měsíce května nabízí
zamyšlení na téma úcty k Matce Boží litoměřický generální vikář P. Stanislav Přibyl.
Únos školaček. Nedávný únos nigerijských školaček vyvolal v této africké zemi vlnu
demonstrací. Ve světě pak projevy pomoci a solidarity.
Dítě, či „odpad“? Těší se na ně, chystají výbavičku, pořizují kočárek… a najednou
miminko není. Zemře, než se narodí nebo když se narodí. Kdo se postará o pohřeb?
Neskončí potomek v odpadcích?
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„Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem
cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali
byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám
Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš
mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem
v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec,
který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když
nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten
bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím
k Otci.“

K ZAMYŠLENÍ
Vykoupení je veliký dar, který nám Bůh připravil. Ale to není celé Boží dílo. Díky
vykoupení smíme přistoupit k Bohu a vstoupit do společenství s Otcem! Cesta k Otci
není nijak složitá. Touto cestou je sám Ježíš – vtělený Boží Syn. Jak zásadní poznání
nám v evangeliu odhaluje! Filip velice přesně říká, že vidět Otce stačí! Setkání s Bohem
Otcem je skutečně vrcholem lidské pouti a lidské blaženosti. Skrze Krista máme tuto
cestu otevřenou. A nejen to, již nyní můžeme mít podíl na jeho moci a slávě, když se
plně dáme Bohu k dispozici. Pak skrze nás bude moci Bůh konat dobro. Plán je to
velkolepý. Dnes již stačí jen přitakat a nechat Boha jednat!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 19.5. (Sk 14,5-18; Jan 14,21-26)
Komentář: Znalost a zachovávání Ježíšových přikázání vede k jeho hlubšímu poznání,
přebývání v mém srdci a radosti – „přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“.
ÚTERÝ 20.5. (Sk 14,19-28; Jan 14,27-31a)
Komentář: Kristus mi i pro dnešní den dává svůj pokoj, aby se mé srdce nechvělo
a neděsilo, ale abych trpělivě a vytrvale Krista miloval a následoval.
STŘEDA 21.5. (Sk 15,1-6; Jan 15,1-8)
Komentář: Jakými způsoby jsem napojen na Krista? Zůstávám na kmeni? Jakými
způsoby mne Otec čistí, abych nesl ještě více ovoce?
ČTVRTEK 22.5. (Sk 15,7-21; Jan 15,9-11)
Komentář: Zůstat znamená zachovávat. Za-chovávat znamená i dnes uskutečňovat
Kristovo přikázání lásky. A také znamená radost z patření Kristu a z podílení se na jeho
službě…
PÁTEK 23.5. (Sk 15,22-31; Jan 15,12-17)
Komentář: Jako Ježíšův přítel, jím vyvolený, jdi dnešním dnem, miluj a přinášej užitek,
který bude trvalý.
SOBOTA 24.5. (Sk 16,1-10; Jan 15,18-21)
Komentář: Žít v tomto světě a nebýt z tohoto světa. Žít jako ten, kterého Kristus vyvolil
a který zachovává jeho slovo... Žít v radosti.
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