Bohoslužby v Horním Jelení,
Radhošti, Borohrádku
a Šachově
www.hornijeleni.9e.cz
v období 22.9.-29.9.2019

Neděle 22. září
25. neděle v mezidobí
Pondělí 23. září
Sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení
10.00 mše sv. v Radhošti
14.00 mše sv. v Simeonu

Úterý 24. září
Středa 25. září
Čtvrtek 26. září
Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

18.00 mše sv. v Horním Jelení

17.35 modlitba sv. růžence
18.00 mše sv. v Horním Jelení za rodiny Kuchařovu a
Pátek 27. září
Sv. Vincence z Paula, kněze
Benešovu
- následuje svatováclavské setkání ve farním areálu
7.30 mše sv. v Borohrádku
Sobota 28. září
Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona 8.45 mše sv. v Horním Jelení
českého národa
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 poutní mše sv. v Borohrádku
Neděle 29. září
8.45 mše sv. v Horním Jelení za Annu a Josefa Polákovy
26. neděle v mezidobí
10.00 posvícenská mše sv. v Radhošti
! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření !

„V knihách hledáme Boha, v modlitbě ho nalézáme.“
(Sv. Pio z Pietrelciny)

Sbírky v kostele 15. 9. 2019
Horní Jelení
Radhošť
Borohrádek
Šachov

1 290,-Kč
465,-Kč
970,-Kč
-,-Kč

SVATÝ VÁCLAV NÁS PROVÁZÍ UŽ PŘES 1000 LET
Svatý Václav je postavou, která provází České dějiny více než tisíc let, což je dlouhá
doba. Ve světle legend je Václav představován jako vzdělaný vladař, dobře
vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, úspěšně vládnoucí a přitom zbožný,
vedoucí život spíš mnišský než světský. Jak se ale na něj dívat dnes, v souvislostech
dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes prostor tisíci let dává.
Václav nehledal okamžitý prospěch
Na čem tento muž v životě stavěl? Rozhodně se nevyhnul své životní vladařské roli. Ale tím jeho život
nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v křesťanské víře, která ztvárňovala jeho život. A to nebylo v jeho
okolí obvyklé. Bylo to možná stejně nesamozřejmě, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, kdo ho vychovávali,
zejména jeho babička Ludmila, tuto odlišnost od okolí pěstovali a nesli, i když jim život nakonec neusnadnila.
Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se zabývali ostatní a nestavěl jen na tom, co přineslo okamžitý
prospěch.
Václav stál u základů křesťanské Evropy
Další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem, základů křesťanské Evropy.
Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – vypěstovala úcta k životu, chápání života jako součásti dějin,
péče o potřebné a bezmocné, nádherné plody výtvarného, slovesného i hudebního umění, rozvinutá filozofie
a nakonec i rozvinuté přírodní vědy.
Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?
A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? Jakou roli hraje v našem snažení péče o
věci trvalé, jakou péče o to, co dnes koupíme, pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje moudrost,
kterou nelze zaměnit ani za vychytralost, ani za peníze? Spoluvytváříme civilizaci, ve které má čestnost
důležitou roli? Jaký vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře?
Zpracováno podle přednášky Aleše Opatrného.
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/svaty-vaclav-nas-provazi-uz-pres-1000-let

Modlitba na přímluvu sv. Václava za ty, kdo vládnou
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří: nám
vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a
život každého člověka od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují
svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově;
Nás pak naplňuj Svatým Duchem, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a
zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-na-primluvu-sv-vaclava-za-ty-kdo-vladnou&cisloclanku=2012090133

