
 
 Biblické postavy – Besaleel 

kardinál Gianfranco Ravasi 
 

Ve druhém čtení slavnosti Seslání 
Ducha svatého svatý Pavel prohla-
šuje: „Dary jsou sice rozmanité, 
ale je pouze jeden Duch... Ty pro-
jevy Ducha jsou však dány kaž-
dému k tomu, aby mohl být uži-
tečný“ (1 Kor 12,4–7). Každé 
osobní obdarování a každá určitá 
schopnost nebo úloha pocházejí 
v církevním společenství ze zdroje 

Božího ducha. Rovněž zvláštní úkoly, výjimečné i prosté, jsou stále určovány 
životodárným, inspirujícím a tvůrčím působením Ducha. 
 

Proto jsme se rozhodli představit dnes v naší řadě různých biblických tváří 
tu, jež je jistě málo známá, Besaleela, tvůrce archy úmluvy, přenosné svaty-
ně, jež provázela Izraele během putování pouští do zaslíbené země svobody. 
Když se v knize Exodus objeví poprvé, potvrzuje sám Hospodin: „Naplnil 
jsem ho duchem Božím, moudrostí, chápavostí a znalostí každého díla, aby 
vymyslel a zhotovil předměty ze zlata, stříbra a mědi; aby opracoval a zasa-
dil drahokamy, obráběl dřevo a vykonával různé druhy prací“ (Ex 31,3–5). 
 

(...) Jméno Besaleel má sugestivní význam: „v Božím stínu“ neboli pod Boží 
ochranou. Měl být architektem a umělcem celku v nejširším možném vý-
znamu. Jeho prvním  úkolem je však připravit „stan setkávání, archu svědec-
tví a příkrov, který je na ní, i všechno příslušenství stanu“ (Ex 31,7) ... 
 

Nakonec z jeho rukou vzešlo srdce svatyně, archa úmluvy zhotovená podle 
předpisu z akátového dřeva a celá potažená zlatem (Ex 37,1–2) ...  
 

Dar Ducha svatého se tedy týká i manuální práce, stejně jako každé práce, 
která se dělá pro Boha a pro bližní, tedy nejen proroctví, moudrosti nebo 
vedení Božího lidu. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Nynější pandemie způsobila, že komunikujeme, ale také svátostně přijímáme 
výlučně prostřednictvím médií. Také při této mši jsme všichni propojeni,  

ale nejsme spolu...Toto není církev – je to církev, která se ocitla ve složité 
situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem církve  je svátostné společenství 

s lidem, a to stále.“ 
 

(papež František, 17. 4. 2020) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají v měsíci 
květnu po každé večerní mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Se zlepšením epidemiologické situace budou postupně uvolňována také omezení 
pro katolické bohoslužby. Bohoslužeb se může od 24. dubna účastnit nejvýše 15 
osob, od 11. května 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení 
hygienických pravidel platných kvůli šíření koronaviru.  
Vaši účast na sobotních a nedělních bohoslužbách je proto potřebné domluvit 
přímo s P. Machkem přes telefon 721 785 534 telefonicky nebo poslat SMS, aby 
celkový počet osob splňoval podmínky omezení. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele svatého Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 7. května od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 10. května oslavíme Den matek, neboť svátek matek se slaví druhou květ-
novou neděli. Matkám věnovaný den je oceněním jejich odvahy a oběti mateřství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Farní poutní zájezd ke svaté paní Zdislavě do Jablonného v Podještědí plánovaný 
na sobotu 30. května 2020 se ruší, bude stanoven náhradní termín. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  1. 5. 2020 NEZÁVAZNÁ PAMÁTKA  SV. JOSEFA DĚLNÍKA 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

 

  2. 5. 2020 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
  Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 
 

  3. 5. 2020 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
– Mše svatá v 11:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
– Mše svatá ve 14:30. 

 

  7. 5. 2020  ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONO ČNÍ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a 14 sv. pomocníků – Mše svatá v 17:30. 
 

  8. 5. 2020 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ  
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
Mše svatá za mír a blaho naší vlasti. 

 

10. 5. 2020 5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

14. 5. 2020  SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

16. 5. 2020 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
  Kostel sv. Jakuba v Cítolibech – Mše svatá v 18:00. 
  Přede mší svatou individuální pouť k soše 
  sv. Jana Nepomuckého v Chlumčanech. 
 

17. 5. 2020  6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

24. 5. 2020 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (z 21.5.) 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

30. 5. 2020 SVÁTEK SV. ZDISLAVY, HLAVNÍ PATRONKY DIECÉZE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

31. 5. 2020 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Cyklus úvah nad Katechismem: Všemohoucnost 
Dariusz Kowalczyk, SJ  

 
Katechismus poznamenává, že „ze všech 
Božích vlastností se ve vyznání víry 
uvádí jen Boží všemohoucnost“ (KKC, 
268). Vyznáváme tedy: „Věřím v Boha, 
Otce všemohoucího“. Jeden ze žalmů 
říká: „Učinil všechno, co chtěl“ (Žl 
115,3). V knize Moudrosti pak čteme: 
„Ty však máš slitování se vším, protože 
můžeš všechno“ (Mdr 11,23). 
 

To však neznamená, že Boží všemohoucnost spočívá v možnosti učinit 
všechno. Katechismus upřesňuje: „Boží všemohoucnost není vůbec svévole“ 
(KKC, 271). Je-li Bůh láska, jak praví sv. Jan, musí být jeho atribut všemo-
houcnosti chápán jako atribut lásky. Bůh je láska, je všemohoucí nikoliv 
v tom, že může cokoliv udělat, nýbrž v lásce. 
 
Z tohoto pohledu můžeme porozumět protismyslnému tvrzení Katechismu: 
„Bůh Otec zjevil svrchovaně tajemným způsobem svou všemohoucnost dob-
rovolným ponížením svého Syna a jeho zmrtvýchvstáním“ (KKC 272). Sv. 
Pavel říká, že ukřižovaný Kristus je pro Židy urážkou a pro pohany hlou-
postí, avšak pro ty, kdo jsou povoláni, je Kristus Boží moc a Boží moudrost 
(viz 1 Kor 1,22–25). Má tím na mysli moc a moudrost Boží lásky. 
 
Při pohledu na ukřižovaného Ježíše spatřujeme prostotu, závislost a poní-
žení. Vidíme tudíž Boha, neboť láska je prostá, závislá a pokorná. Každá ze 
tří osob Nejsvětější Trojice je zcela chudá, neboť bez druhých dvou osob 
nevlastní nic soukromého. Každá božská osoba závisí na druhých a pro ně se 
pokořuje. 
 
V této mocné Pánově slabosti se ocitáme my se svými vlastními slabostmi. 
Katechismus nám říká, že díky víře se můžeme chlubit „vlastními slabostmi, 
abychom na sebe svolali Kristovu moc“ (KKC 273). Tak jako sv. Pavel, 
který uslyšel tato Ježíšova slova: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím 
zřejměji projeví ve slabosti“ (2 Kor 12,9). 
 
Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=17923; Autor: Giovanni Battista Cima da Conegliano. Bůh Otec. Volné dílo. Citováno 
z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cima_da_Conegliano,_God_the_Father.jpg. 


