Biblické postavy – Jošijáh
kardinál Gianfranco Ravasi
Už Homér nazýval krále „pastýři národů“; tento
obraz je rozšířen v mnoha kulturách. Liturgie slavnosti Ježíše Krista Krále je zaměřena na oslaveného
Krista, krále, a začíná se právě úryvkem z Ezechiela. Ten se věnuje Bohu, pastýři, který se rozhoduje,
že nahradí špatné pastýře Izraele ( Ezechiel 34,11–
12.15–17). Hebrejští králové byli ve skutečnosti
vším jiným než dobrými pastýři svého lidu, Bible
opakovaně potvrzuje jejich nevěrnost a nespravedlnost. Přesto se najdou výjimky a dnes se chceme
věnovat jedné z nich. Krátce totiž představíme krále
Jošijáha, vládce jižního království, za jehož panování vystoupil prorok Jeremjáš, povolaný ke službě „ve třináctém roce Jošijáhova kralování“ (Jeremjáš 1,2) neboli v r. 626 př. Kr.
Jošijáh – jehož jméno je vykládáno rozličně jako „Hospodin dává, tvoří nebo
uzdravuje“ – byl synem velmi špatného krále Amona, zabitého při vojenském spiknutí v r. 639 př. Kr. Tak Jošijáh nastoupil na trůn v pouhých osmi
letech a zůstal na něm třicet jeden rok. Vedl náboženskou politiku s velkým
duchovním zápalem a zničil všechny stopy pohanského kultu, který jeho
předchůdci tolerovali, nebo dokonce podporovali. Za jeho vlády došlo
k epizodě, která je předmětem různých výkladů. Najdeme ji ve 22. kapitole
Druhé knihy Královské.
V r. 622 př. Kr., během prací na opravě chrámu v Jeruzalémě, nalezl nejvyšší kněz Chilkijáš v jedné místnosti „knihu Zákona“, kterou odevzdal ministru Šafanovi, znalci Zákona a kultury, jenž ji postoupil králi. Ten se
rozhodl přijmout ji jako základ skutečné a hluboké náboženské reformy;
v tom jej podpořila kromě kněží i jedna prorokyně, jistá Chulda, která byla
manželkou královského strážce oděvů. Je obtížné určit, zda šlo o skutečný
nález, který se stal způsobem, jak slavnostně podpořit reformu, stejně jako je
těžké rozhodnout, co přesně bylo v této „knize Zákona“ napsáno: mnozí se
domnívají, že šlo o první redakci textu, který dnes nazýváme Deuteronomiem, pátou knihou Bible,...
Zdroje: RAVASI, Gianfranco. Biblické postavy: Liturgický rok s osobnostmi Bible. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 104–106; Jošijáh, 17. st. In: Wikipedia [online]. 2009 [cit. 202010-16]. Volné dílo. PD-Art. Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/%C3%85hus_kyrka-12.jpg.

Vydává Farní rada Římskokatolické církve v Lounech
www.farnostlouny.com • Listopad 2020 • Ročník 13 • Neprodejné
Úvodní zamyšlení
„Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“
(Římanům 14,8)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Uvedený program bohoslužeb je platný v případě, kdy dojde
k ukončení vládních protikoronavirových opatření. Aktuálně jsou
také ve farním obvodu Louny zrušeny veřejné bohoslužby. Kněží
nadále slouží soukromě mši svatou v časech pravidelných bohoslužeb, proto se s nimi můžete v tomto čase duchovně spojit
v modlitbě a duchovním svatým přijímáním.
∗∗∗∗∗∗∗
Účast na nedělní mši svaté je nyní doporučena prostřednictvím přímého rozhlasového, televizního nebo internetového přenosu.
∗∗∗∗∗∗∗
V děkanském kostele sv. Mikuláše v Lounech je možné jednotlivě
přijmout svátost smíření a eucharistie v neděli v čase: 10:00 – 12:00 a
17:00 – 19:00; ve všední dny v čase 18:00 – 19:00.
∗∗∗∗∗∗∗
ČTVRTEK 19. LISTOPADU 2020 od 18:30 – předpokládané setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
SOBOTA 28. LISTOPADU 2020 – Zveme Vás, budou-li ukončena
vládní opatření, k poutní slavnosti v kostele svaté Kateřiny v Oboře.
Mše svatá začíná v 16:00. Možnost dopravy z Loun je autobusem
MHD linky č. 2, zastávka Sokolovna v 15:04, příjezd do Obory
v 15:25; odjezd z Obory zpět linkou č. 1 v 18:15 (pozor na případné
výluky).

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
1. 11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá 09:00.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 11:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30.

5. 11.

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
V 17:00 pobožnost za všechny věrné zemřelé na místním
hřbitově; následuje mše svatá.

8. 11.

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

15. 11.

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

22. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

28. 11.

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00.
POUTNÍ SLAVNOST
KOSTEL SV. KATEŘINY V OBOŘE – Mše svatá v 16:00.

29. 11.
30. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00.
SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30.

Cyklus úvah nad Katechismem:
Prvotní hřích
Dariusz Kowalczyk, SJ
Po vyprávění o stvoření s jeho refrénem: „A viděl Bůh, že je to dobré“ v
knize Genesis nalézáme příběh o pádu našich prarodičů, tedy o prvotním
hříchu. Tento příběh poukazuje na jádro jakéhokoliv pokušení a hříchu.
Bůh dává člověku k dispozici všechny rajské plody s jediným zákazem – aby
nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého.
„Nesmíte z něj jíst“, řekl Bůh Adamovi,
„abyste nezemřeli“ (Gn 3,3). Tento strom
symbolicky
připomíná
nepřekročitelnou
hranici, kterou člověk jako tvor musí svobodně
uznávat a s důvěrou respektovat (KKC, 396).
Pokušení spočívá ve falešném příslibu, že
žádná hranice neexistuje a že se člověk může
stát bohem. „Ne, nezemřete“, řekl ďábel.
„Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, (…)
budete jako Bůh poznávat dobro a zlo.“ (Gn 3,5).
Katechismus nás učí, že Adam a Eva nechali ve svém srdci vyhasnout důvěru ke svému Stvořiteli, aby mohli zaujmout jeho místo. Člověk zneužil
oné svobody, kterou mu Bůh daroval ( srov. KKC, 387, 397). Všechny ideologie vedoucí ke genocidě – ať již nacismus, marxismus-leninismus nebo
maoismus – pramení z téhož zdroje, tedy z nároku být jako Bůh a rozhodovat o dobru a zlu. Také moderní myšlenkové proudy, které chtějí změnit
stvoření redefinicí manželství a rodiny, jsou plodem ďábelského svodu, kdy
chceme být jako Bůh.
Bůh ovšem nelže. Hřích skutečně vede ke smrti. Muž a žena mají strach před
Bohem a vzájemně se obviňují. Adam a Eva nejsou zbožštěni, nýbrž se naopak cítí nazí. Tuto skutečnost hříchu zakoušíme ve svých životech, avšak
Bůh nás ani v této situaci neopouští. Dějiny stvoření a spásy pokračují.
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