Bohoslužby v Horním Jelení,
Radhošti, Borohrádku
a Šachově
www.hornijeleni.9e.cz
v období 28.7.-18.8.2019

Neděle 28. července
17. neděle v mezidobí
Pondělí 29. července
Sv. Marty

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 30. července
Středa 31. července
Čtvrtek 1. srpna
Pátek 2. srpna
Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

První pátek v měsíci
Sobota 3. srpna
První sobota v měsíci
Neděle 4. srpna
18. neděle v mezidobí
5. srpna –9. srpna
Sobota 10. srpna
Sv. Vavřince, mučedníka

8.00 mše sv. v Horním Jelení
po mši sv. následuje výstav NSO a adorace
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 bohoslužba slova v Horním Jelení
10.00 bohoslužba slova v Radhošti
Mše sv. není
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností

Neděle 11. srpna
19. neděle v mezidobí

7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení za rodinu Štanclovu,
Francovu a Šrámovu a ty rody
10.00 mše sv. v Radhošti

12. srpna –16. srpna

Mše sv. není

Sobota 17. srpna
Neděle 18. srpna
20. neděle v mezidobí

16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení
10.00 mše sv. v Radhošti
15.00 mše sv. v Šachově

! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření !

Sbírka v kostele 21. 7. 2019:
Horní Jelení
Radhošť
Borohrádek
Šachov

2 025,-Kč
446,-Kč
1 310,-Kč
530,-Kč

„Duch svatý činí jho Božího zákona sladkým a jeho tíži lehkou, abychom
Boží přikázání dodržovali s velikou snadností, ba dokonce s potěšením.“
(sv. Vavřinec)

Udělejte jí radost!
Komu? No přece Ježíšově Matce, a to nejen v máji, ale
vždycky, když jdete ke Stolu jejího Syna. Neříkejte
nikdy, že mše je zpřítomnění Kalvarie! Na to má ona
děsivé vzpomínky: Tělo úplně obnažené, pokryté
krví, hmyzem a výkaly, zmítané prudkou křečí. To by si měla připomínat?
Tohle chcete zpřítomňovat? Víte vůbec, co to říkáte? Štěstí pro naše děti, že
jsou dnes kříže od té hrůzy odmocněny; jsou malované, ba dokonce pozlacené.
Mše je zpřítomnění Poslední večeře, kterou Maria připravovala spolu se
ženami, jak svědčí Talmud. Zde se nám Kristus dal (a dává) navždy, a co řekl
ústy, to potvrdila a zpečetila na Velký pátek Kalvarie. Tuto jeho večeři máme
konat na jeho památku. Toto je kalich jeho krve, která se má prolévat do
našeho hrdla - a tím je nám vše odpuštěno. Ba daleko víc - budeme žít navěky!
Teď, zde, v tomto našem kalichu, je krev mystického Krista: průzračná, vonící,
sladká; krev úplně jiná než na popravišti. Krev jako víno!
Kristův stůl, prostřený pro nás, je přáním Matky nás, lidí: jezte a pijte ŽIVOT!
Udělejte jí radost!

