Biblické postavy – Šebna a Eljakim
kardinál Gianfranco Ravasi
Tentokrát budeme mluvit o dvou
židovských ministrech (...), o kterých mluví prorok Izaiáš ve 22.
kapitole. První se jmenoval Šebna
a měl významnou funkci „správce
královského paláce“, kterou současní badatelé často srovnávají
s úřadem státního sekretáře, prakticky tedy prvním ministrem.
Vykonával ji během kralování vládce Ezechiáše (727–698 př. Kr.).
Úspěch mu stoupl do hlavy, a proto se pustil do stavby skalního mauzolea
v Jeruzalémě. Izaiáš tuto jeho práci připomíná („dal sis hrob vytesat vysoko,
dal sis vyhloubit příbytek ve skále!“ – Iz 22,16) a pak mu sarkasticky zlořečí: „Hospodin tě odvrhne, odvrhne tě, hrdino, zabalí tě, smotá, jako klubko
svine, jako míč odhodí do širošíré země. Tam umřeš a tam skončí tvé slavné
vozy, pohano domu svého pána“ (Iz 22, 17–18). Odkaz na bezuzdný a okázalý luxus vzbuzuje podezření z korupce a podvodu.
Prorok se staví na stranu jiného ministra, kterého otevřeně podporuje v jistotě, že jej uvidí převzít Šebnův úřad. Máme tak možnost tušit, jak často je
proroctví spjato s konkrétní politikou, nikoliv s neskutečnými konstrukcemi
a abstraktní mystikou. Jméno Izaiášova kandidáta je Eljakim („Bůh vyvýší“),
syn Chilkijáhův. Je zajímavé povšimnout si, jak je popisován obřad uvedení
do úřadu, při němž byla oblékána reprezentativní říza přepásaná šerpou jako
symbolem úřadu a při němž král pokládal vyvolenému na rameno „klíč Davidova domu“.
Tento klíč je znamením moci a dispoziční pravomocí jeho držitele: „Když
otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře“ (Iz 22,22). To se stane
symbolem, který použije Ježíš vůči Petrovi, aby objasnil jeho poslání, jak je
řečeno v Evangeliu 21. neděle v mezidobí: „Tobě dám klíče od nebeského
království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno na nebi“ (Mt 16,19).
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Úvodní zamyšlení
„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“
(Římanům 8,35)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se 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.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 2. srpna 2020 od 11:00 – duchovní správa a Obecní úřad Opočno
zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 9. srpna 2020 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice
zvou k poutní slavnosti ke cti svatého Vavřince. Hlavním celebrantem bude
generální vikář litoměřické diecéze Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek,
který požehná nově zrestaurovaný hlavní oltář. Slavnost doprovodí Tomáš
Borl na varhany a další účinkující.
∗∗∗∗∗∗∗
Neděle 16. srpna 2020 od 10:00 – zveme všechny poutníky ze širokého
okolí do Dolního Ročova k POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE. Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském náměstí
v 8:45. Odjezd v 9:00, zastávky Osvoboditelů, Na Foukalce – u žel. přejezdu, u Domova pro seniory. Odjezd zpět po 12. hod. Mši svatou doprovodí
lounský chrámový sbor.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve dnech 16. až 21. srpna 2020 se koná v Příchovicích 55. Diecézní setkání
mládeže, více informací viz http://www.dcml.cz.

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2. 8. 2020

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
POUTNÍ SLAVNOST V OPOČNĚ
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – Mše svatá v 11:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

6. 8. 2020

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.

9. 8. 2020

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.
POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH
KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE
– Poutní mše svatá v 16:00.

16. 8. 2020

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00.
POUTNÍ SLAVNOST V DOLNÍM ROČOVĚ
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
– Mše svatá v 10:00, kterou doprovodí chrámový sbor.
– Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00.

23. 8. 2020

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše– Mše svatá v 9:00.

24. 8. 2020

SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
Děkanský kostel sv. Mikuláše– Mše svatá v 17:30.

29. 8. 2020

PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.

30. 8. 2020

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
POUTNÍ MŠE SVATÁ

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

Cyklus úvah nad Katechismem:
Stvořitel nebe a země
Dariusz Kowalczyk, SJ
Vyznáváme, že Bůh je Stvořitel „nebe i
země“. Znamená to tedy, že Bůh stvořil
všechno, co existuje. Pojem „země“ označuje
materiální, viditelný svět. Výraz „nebe“ se
naopak vztahuje k duchovnímu, neviditelnému světu. Katechismus prohlašuje, že
„existence duchových, netělesných bytostí,
které Písmo svaté obvykle nazývá anděly, je
pravda víry” (KKC, 328). Svatý Augustin vysvětluje, že slovo „anděl” poukazuje na úlohu, na poslání Božího posla, a dodává: Přirozenost těchto bytostí označuje slovo „duch”.
Mezi anděly se vyskytují tací, které církevní tradice nazývá „anděly strážnými”. Celá církev a všichni věřící mají prospěch z tajemné pomoci andělů.
V devadesátém prvním žalmu čteme: „Vždyť svým andělům vydal o tobě
příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách” (Žl 91, 10–13). Autor listu
Židům prohlašuje, že andělé jsou „duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm,
kdo mají jako dědictví dostat spásu” (Žid 1,14 ). Také Ježíše v jeho poslání
doprovázeli andělé.
Katechismus přináší výrok sv. Basila z Caesareje: „Každý věřící má u sebe
anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.“ (KKC, 336). Jsme
proto povoláni k tomu, abychom se svým andělem strážným hovořili jako
s velkým přítelem.
Modlitby k andělu strážnému nejsou zdaleka vhodné pouze pro děti. Papež
Jan XXIII. to krásně dosvědčuje, když říká: „Mám-li navštívit nějakou významnou osobnost, požádám svého anděla strážného, ať se dohodne s andělem strážným onoho člověka, aby ovlivnil jeho rozpoložení. Je to nepatrný
úkon zbožnosti, na který mne upozornil Svatý otec Pius XI. Podle mé zkušenosti však přináší bohaté plody”. Nezapomínejme však, že andělé nejsou
božstva, nýbrž poslové trojjediného Boha.
Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18732; Bůh Otec a anděl. Autor: Giovanni Francesco Barbieri
(1620). In: Wikipedia [online]. 2013 [cit. 2020-07-16]. Volné dílo. PD-Art. Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Guercino_%28Giovan_Francesco_Barbieri%29__God_the_Father_and_Angel_-_Google_Art_Project.jpg.

