Biblické postavy – Matouš
kardinál Gianfranco Ravasi
(...) Východiskem nám může být
plátno z kaple Contarelli v římském
kostele sv. Ludvíka (San Luigi dei
Francesi), namalované Caravaggiem
a dvěma jinými malíři mezi lety
1599 až 1602.
Vidíme zde scénu povolání Matouše:
Kristus osvětlený zářivým světlem
z okna za svými zády vztahuje ruku a
zdvihá ukazováček – což je narážka
na gesto, kterým Stvořitel probouzí
k životu Adama na proslulé Michelangelově fresce v Sixtinské kapli –
směrem k rozpačitému Matoušovi, který sedí na lavici v celnici
v Kafarnau. Tento okamžik radikálně proměnil jeho život, i když
evangelista sám o něm vypráví v jediném verši (Mt 9,9). Marek a
Lukáš ho však nenazývají Matouš, ale Lévi. Snad měl dvě jména, jak
to vidíme i u dalších biblických postav, jméno kmene Lévi a jméno
Matouš, které hebrejsky znamená „dar od Pána“. Z výběrčího daní se
Matouš-Lévi stává apoštolem Ježíše Nazaretského, ale nezapomíná na
své předchozí povolání, když v seznamu dvojic dvanácti apoštolů
uvádí „Tomáš a celník (neboli výběrčí) Matouš“ (Mt 10,3). Jeho ideální autoportrét bychom však nalezli v jednom Ježíšově výroku, i když
v něm měl na mysli příkladnou postavu obecně: „Proto každý učitel
Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré“ (Mt 13,52).
Matouš se ve svém evangeliu skutečně velmi často obrací k pokladu
Písem Izraele jako učitelé Zákona, tedy badatelé v Bibli a v židovských tradicích. (...)
Zdroje: RAVASI, Gianfranco. Biblické postavy: Liturgický rok s osobnostmi Bible. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2009, s. 72–73; Michelangelo Merisi da Caravaggio. Povolání svatého Matouše. Převzato z:
http://www.teggelaar.com/rome/images/imagesub/imrome/R10010022.jpg;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD_svat%C3%A9ho_Matou%C5%A1e_(Caravaggio).
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Úvodní zamyšlení
„... přikázání proto jsou lidem dána ... zachovají-li je,
bez křídel vzletět (budou moci) ...“
(Sv. Cyrila Předmluva k slovanskému
překladu Evangeliáře)

Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se opět koná mše svatá v Domově pro seniory
U Pramene Louny.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba
v Cítolibech s nedělní platností.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 5. července 2020 od 10:30 můžete sledovat přímý přenos mše
svaté o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mše bude živě
přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 19. července 2020 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté
Markéty.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 25. července 2020 od 18:00 zve duchovní správa a obecní úřad
všechny obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba
Staršího. Slavnou mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 26. července 2020 od 16:00 zve duchovní správa všechny
obyvatele Nečich a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2. 7. 2020

5. 7. 2020

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

12. 7. 2020

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

19. 7. 2020

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ
KE CTI SVATÉ MARKÉTY – Mše svatá v 15:00.

25. 7. 2020

SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.
POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH
KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO
POUTNÍ MŠE SVATÁ v 18:00.

26. 7. 2020

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
Kaple sv. Anny v Nečichách
POUTNÍ MŠE SVATÁ
KE CTI SV. JÁCHYMA A SV. ANNY v 16:00.

Cyklus úvah nad Katechismem: Bůh Otec
Dariusz Kowalczyk, SJ
„Věřím v Boha Otce“ – vyslovujeme
v úvodu vyznání víry. Proč Boha nazýváme
svým „Otcem“? Katechismus nám říká, že
ve Starém zákoně je Bůh nazýván Otcem,
protože je stvořitelem světa a protože
uzavřel smlouvu s Izraelem. Boží otcovství
se tedy na jedné straně vyjadřuje jako
prvotní zdroj a transcendentní autorita, na
druhé straně jako láskyplná péče vůči lidem
(srov. KKC 238–239).
Boha však nazýváme svým „Otcem“ především kvůli tomu, že nám jej takto zjevil Ježíš: „Otce nezná nikdo, jenom Syn
a ten, komu to chce Syn zjevit (Mt 11,27).“ Ježíš nám zjevuje Boha, který je
Otcem od věčnosti, a sebe jako Syna, od věčnosti Otcem zrozeného. Dále
nám zjevuje Ducha svatého, zosobněnou věčnou lásku mezi Otcem a Synem.
Kromě toho nám Ježíš zjevuje, že boží otcovství vůči člověku nespočívá
pouze v díle stvoření. Vyjadřuje se zejména příslibem „účasti na božské
přirozenosti“ (2. list Petrův 1,4). Pozemský otec svému synu předává svou
lidskou přirozenost. Věčný Otec chce, abychom měli účast na jeho božské
přirozenosti. To je pro nás radostná zvěst. Svatý Pavel tvrdí, že jsme dostali
ducha těch, kdo byli přijati za vlastní. „Jsme-li však děti, jsme i dědici:
dědici Boží a spoludědici Kristovi,“ povolaní k účasti na jeho slávě (Pavlův
list Římanům 8,17).
Skutečnost Božího otcovství nemá nic do činění s mužským pohlavím. Bůh
Otec není muž. Bůh je Bůh. Můžeme proto říci, že v jeho otcovství je také
jeho mateřství. Jan Pavel II. uvádí při výkladu podobenství o marnotratném
synu: „Milosrdný otec tohoto podobenství do sebe pojímá všechny rysy
otcovství i mateřství a přesahuje je.“ Věčný Bůh je pramenem a počátkem
veškerého ryzího otcovství a mateřství, které nalézáme ve stvoření.
Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18664; Artus Quellinus mladší. Bůh Otec. Převzato z:
https://www.wga.hu/art/q/quellin/artus2/god_fath.jpg.

