Bohoslužby v Horním Jelení,
Radhošti, Borohrádku
a Šachově
www.hornijeleni.9e.cz
v období 12.5.-19.5.2019

7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení za Janu Benešovou
10.00 mše sv. v Radhošti
14.00 mše sv. v Simeonu
za Veroniku a Imricha Kulijovských

Neděle 12. května
4. neděle velikonoční
Sbírka na bohoslovce

Pondělí 13. května
Panny Marie Fatimské

Úterý 14. května
Středa 15. května
Čtvrtek 16. května
Sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, hlavního patrona Čech

18.00 mše sv. v Horním Jelení na poděkování

17.35 modlitba sv. růžence
18.00 mše sv. v Horním Jelení
Sobota 18. května
8.00 mše sv. v Horním Jelení
Sv. Jana I., papeže a mučedníka
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení
Neděle 19. května
10.00 mše sv. v Radhošti + první sv. přijímání
5. neděle velikonoční
-následuje občerstvení v sokolovně
15.00 mše sv. v Šachově
! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření !
Pátek 17. května

-------------------------------------

„Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody,
patří požehnání Boha.“
(sv. Jan Nepomucký)

Sbírka v kostele 5.5.2019:
Horní Jelení
Radhošť
Borohrádek
Šachov

1 350,- Kč
805,-Kč
810,- Kč
840,-Kč

Bez Ducha svatého nelze vést křesťanský život
Kázání z Domu sv. Marty 30.4.2019
„Duch svatý nás křísí z našich omezení a našich smrtí, je pouze třeba dát Mu ve

svém životě prostor, protože bez Ducha svatého nemůže křesťanský život
existovat“ – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
„Z toho mála, čím jsme, ze svojí hříšné existence můžeme povstat jedině tou silou, která
vzkřísila Pána, silou Boží, a proto Pán poslal Ducha svatého. Sami to nedokážeme“ –
komentoval papež dnešní evangelium (Jan 3,7-15), které podává Ježíšovu rozmluvu s předním
farizejem a členem velerady, Nikodémem, jenž nechápal, jak se má člověk znovu narodit.
Papež František mluvil o spojitosti mezi vzkříšením Pána a darováním Ducha svatého. Ježíš
totiž hned poprvé, když se po svém vzkříšení ukázal apoštolům, řekl: »Přijměte Ducha
svatého!«. „Bez Ducha svatého nemůžeme dělat nic. Křesťanský život nespočívá pouze
v dobrém chování, prokazování určitých skutků a vyhýbání se jiným,“ dodal František.
„Duch svatý nás křísí z našich omezení, z našich smrtí. My totiž ve svém životě, ve své duši
máme spoustu nekróz. Ježíšovým sdělením Nikodémovi je vzkříšení, nezbytnost znovuzrození.
Jak ale přenechat prostor Duchu? Život, který si říká křesťanský, a neponechává prostor Duchu,
nenechává se vést Duchem, je pohanský život, který je křesťansky přestrojený. Protagonistou
křesťanského života je Duch svatý, který je s námi, provází nás, proměňuje a vítězí s námi.
»Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe«, tedy Ježíše. On sestoupil
z nebe a při vzkříšení nám říká: Přijměte Ducha svatého!“. On bude životním druhem a bude
provázet křesťanský život.“
Nemůže tudíž existovat křesťanský život bez Ducha svatého, který je naším každodenním
druhem, darem Otce i Ježíšovým darem.
„Prosme Pána, aby nám daroval vědomí, že nelze být křesťany a nekráčet spolu s Duchem
svatým, nejednat s Duchem svatým a nedovolit Duchu svatému, aby byl v našem životě tím
hlavním.“
Proto je třeba se tázat, jaké je Jeho místo v našem životě, protože bez Ducha svatého nelze
vést křesťanský život. Je třeba prosit Pána o milost chápat sdělení, že naším druhem na cestě
je Duch svatý – končil papež František kázání při dnešní mši v kapli Domu sv. Marty.

