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DEN PÁNĚ

19š neděle v mezidobí

7š srpna

K zamyšlení
Kniha Moudrosti vznikla s největší
pravděpodobností na sklonku starozá)
konní epochy9 v období9 kdy byl izra)
elský národ vystaven intenzivnímu
vlivu řecké kulturyB Kniha je výbornou
ukázkou inkul)
turace židovské
v
í
r
y
v
helénském
myšlenkovém
světěB Dokazu)
je9 že konfron)
tace s cizorodou
kulturou nemusí
být pro vyvole)
ný národ pouze
v ý z v o u
k
zachování
vlastní
nábo)
ženské identity9 ale může být také pří)
ležitostí k její plodnému prohloubeníB
Verše vybrané do prvního čtení jsou
součástí třetí části knihyB V těchto po)
sledních kapitolách (Mdr gI – gJ1 bib)
lický autor obdivuje a oslavuje půso)
bení Boží moudrosti v dějinách vyvo)
leného národa9 přičemž od gxB kapitoly
se věnuje vysvobození Izraelitů
z EgyptaB „Ta noc“9 o níž mluví9 je
nocí vysvobození9 kdy „Hospodin po)
bil všechno prvorozené v egyptské
zemi“ (viz Ex g„9„g)Tx1 a Izrael se

neprodejné

vydal na cestu do zaslíbené zeměB
Pokaždé9 když Izraelité obnovují památku na
„tu noc“9 upevňují se ve víře9 že Hospodin si
je povolal a nikdy je neopustíB Tak jako moh)
li být „té noci“ dobré mysli9 neboť uvěřili
Hospodinovým přísa)
hám9 tak mohou být
dobré mysli všude a
za všech okolností9
pokud stále věří své)
mu PánuB Jsou)li
schopni interpretovat
všechny své životní
zkušenosti a události
kolem sebe ve světle
„té noci“9 noci vysvo)
bození z Egypta9 ne)
hrozí jim9 že by se
odklonili od toho9 co
si uložili božským zákonemB Zapomenou)li
však na to9 co Hospodin pro ně vykonal „v tu
noc“9 zapomenou9 čí jsou9 odkud jdou a kam
směřujíB
Proto člověk9 který neustále pamatuje na „tu
noc“ (tjB na to9 co Hospodin pro něj vykonal19
je bdělým člověkem9 pro něhož Boží působe)
ní v lidských dějinách není příběhem ze sta)
rých knih9 ale neustále aktuální skutečnostíB
Člověk9 který nedbá na to9 co bylo oznámeno
otcům a co Hospodin vykonal ve prospěch
svého lidu9 je líný sluha9 jemuž se pořád zdá9
že jeho Pán hned tak nepřijdeB

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ uVuV
Ez 936H–ý6OH6„c
Mt JlA4404l
Ježíšova předpověď se učedH
níkům vybaví až po jeho
vzkříšeníý Zato si pamatovali
mnohé drobnější příhodyý
Nabízí se opět možnost vrátit
se k definici víry ze včerejšíH
ho 6ý čtení…
ÚTERÝ ýVuV svátek svV Te0
rezie Benedikty od Kříže
Oz 4AJŽbVJlbV4J044
Mt 6–39H90
Dnešní světice je onou nevěsH
tou3 která zastoupila před
Hospodinem důstojně svůj
židovský národ tak3 že její
láska k Ženichovi byla až zniH
čujícíý
STŘEDA JcVuV
svátek svV Vavřince
6 Kor “3CH9K
Jan J4A4504Ž
Odumírání zrna v zemi je obH
razem veškeré služby a zároH
veň nadějí a příslibem sklizH
něý Jáhenství – diakonát3 služH
ba – je setbou pro ;írkevý
ČTVRTEK JJVuV
Ez J4AJ0J4
Mt 9„369 – 9“39
S podobně „vzpurným plemeH
nem“ se potýkal sám Syn čloH
věka3 Ježíšý !udu přemýšlet3
nakolik platíB Nový zákon je
ukryt ve Starém a Starý zákon
je zjevný v Novémý
PÁTEK J4VuV
Ez JŽAJ0J3VŽcVŽÁ
Mt 9“30H96
Vlastností našeho !oha je
slitování a odpouštěníý Je to
jeho radost3 kterou chce rozH
dávat dálý I v tomto bych mu
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JV čtení Mdr JuAŽ0ý
Ta noc3 v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů3
byla napřed oznámena našim otcům3 aby byli
dobré mysli3 když bezpečně poznají3 jakým přísaH
hám uvěřiliý Pak tvůj lid už očekával záchranu
spravedlivých a zkázu nepřátelý Neboť čím jsi
trestal protivníky3 tím jsi oslavil nás3 když jsi nás
povolalý Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti dobH
rých rodičů a svorně si uložily božský zákon3 že
svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech
i stejných nebezpečích3 když předtím zazpívali
chvalozpěvy otcůý

Žalm Á4
Blaze národuA
který si Hospodin vyvolil za svůj majetekV
Radujte se3 spravedliví3 z Hospodina3 – sluší se3
aby ho dobří chváliliý – !laze národu3 jehož !oH
hem je Hospodin3 – blaze lidu3 který si vyvolil za
svůj majeteký
Hospodinovo oko bdí nad těmi3 kdo se ho bojí3 –
nad těmi3 kdo doufají v jeho milost3 – aby jejich
duše vyrval ze smrti3 – aby jim život zachoval za
hladuý
Naše duše vyhlíží Hospodina3 – on sám je naše
pomoc a štítý – Ať spočine na nás3 Hospodine3
tvé milosrdenství3 – jak doufáme v tebeý
4V čtení Žid JJAJ04Vu0Jý
!ratřih Víra je podstata toho3 v co doufáme3 je
přesvědčení o věcech3 které nevidímeý Pro ni se
našim předkům dostalo pochvalyý Protože AbraH
hám věřil3 uposlechl !oží výzvy3 aby se vystěhoH
val do země3 kterou měl dostat v dědičné držení:
vystěhoval se3 ačkoli nevěděl3 kam jdeý Víra ho
vedla k tomu3 aby se usadil v zaslíbené zemi jako
cizinec3 bydlel ve stanu3 podobně jako Izák a
Jakub3 kterým se dostalo dědictvím stejného příH
slibuý Čekal totiž na město s pevnými základy3
které sám !ůh vystaví a založíý I neplodná Sára
uvěřila3 a proto dostala sílu stát se matkou3 a to
přes svůj pokročilý věk3 protože se spolehla na
toho3 který ten slib dalý A tak z jednoho muže3 a

to už vetchéhoy vzešlo tolik potomků jako hvězd
na nebi a jako písku na mořském břehuy který
nikdo nespočítá8 Tito všichni umírali s vírouy i
když se nedočkali tohoy co bylo slíbenoU jen zdáli
to viděli a radostně vítali a prohlašovaliy že jsou
na zemi jenom cizinci a přistěhovalci8 Když tak
mluviliy dávali tím najevoy že pravou vlast teprve
hledají8 Kdyby měli na mysli tuy z které se odstěJ
hovaliy měli by přece dost času se tam vrátit8 ’le
oni toužili po lepší vlastiy totiž nebeské8 Proto se
ani úůh za ně nestydí a nazývá se jejich úohem a
připravil jim město8 Protože měl ’brahám víruy
přinesl Izáka v oběťy když ho úůh zkoušel8 SvéJ
ho jediného syna chtěl obětovaty třebaže mu bylo
slíbenoU ‘Od Izáka budeš mít potomky8’ On totiž
uvažoval taktoU úůh má dost mociy aby vzkřísil
třebas i mrtvé8 Proto také Izáka dostal nazpátek i
jako předobraz8

Evangelium Lk 12,32-48
Ježíš řekl svým učedníkůmU „Neboj sey malé
stádce5 Váš Otec rozhodly že vám dá království8
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu8
Opatřte si měšcey které nezpuchřejíy poklad v
nebiy kterého neubýváy kam se k němu zloděj
nedostane a kde ho mol nerozežere8 Vždyť kde je
váš poklady tam bude i vaše srdce8 Mějte bedra
přepásaná a vaše lampy ať hoříy abyste se podoJ
bali lidemy kteří čekají na svého pánay až se vrátí
ze svatbyy aby mu hned otevřeliy když přijde a
zatluče8 úlahoslavení služebníciy které pán při
svém příchodu najdey jak bdí8 ’meny pravím
vámU Přepáše sey pozve je ke stoluy bude chodit
od jednoho k druhému a obsluhovat je8 ’ když
přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je
taky jsou blahoslavení8 Uvažte tohleU Kdyby hosJ
podář věděly v kterou hodinu přijde zlodějy neneJ
chal by ho prokopat se do domu8 I vy buďte přiJ
praveniy neboť Syn člověka přijde v hodinuy kdy
se nenadějete8“ Petr se ho zeptalU „Paney říkáš
toto podobenství jenom námy nebo všemT“ Pán
řeklU „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správcey
kterého pán ustanoví nad svým služebnictvemy
aby jim dával včas příděl jídlaT úlaze tomu sluJ

Texty k rozjímání
měl být podobný8 Rok milosrJ
denství ať mě povzbuzuje5
SOBOTA 13.8.
Ez 18,1-10.13b.30-32
Mt 0Ay02J0š
Zanechat nevěrnostíy spoluJ
pracovat při utváření nového
srdce a nového ducha8 Výzva
Hospodinay která je „tlustou
čárou“ za minulostí8 Od okaJ
mžikuy kdy mám vůli se rozJ
hodnouty začíná nový život8
NEDĚLE 14.8.
20. neděle v mezidobí
Jer 2ByLJ:8BJ06
Žid 0Žy0JL
Lk 0ŽyLAJš2

Evangelium
žebníkuy kterého pán při svém
příchodu najdey že to dělá5
Opravduy říkám vámU UstanoJ
ví ho nad celým svým majetJ
kem8 Kdyby si však onen sluJ
žebník pomyslilU ‘Můj pán
hned tak nepřijdey’ a začal
tlouci čeledíny a děvečkyy jísty
pít a opíjet sey přijde pán toho
služebníka v deny kdy to nečeJ
káy a v hodinuy kterou netušíy
ztrestá ho a odsoudí ho ke
stejnému údělu s nevěřícími8
Služebníky který zná vůli svéJ
ho pánay a přece nic podle
jeho vůle nepřipraví a nezaříJ
díy dostane mnoho ran8 Ten
všaky kdo ji neznáy a udělá toy
co zasluhuje bitíy dostane jich
méně8 Kdo mnoho dostaly od
toho se mnoho očekáváy a koJ
mu se mnoho svěřiloy od toho
se bude víc žádat8“
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Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohoV
služebSobota gŠs srpnagý-FF V Lukavec
g_-FF V xěrné
Neděle ýs srpnaý-ŠF – Stachovice
A-FF – Žulnek
gF-ŠF – Vrchy
♣ V pondělí gšs srpna slaví
církev Nanebevzetí Panny
Maries U příležitosti této slavV
nosti zveme v neděli gfs srpna
v gš hodin do kostela NaneV
bevzetí Panny Marie
v Jerlochovicích na poutní
mši svatous Začneme modlitV
bou růžence v gf-ŠFs KorunV
ku se v kostele ve Žulneku
v neděli modlit nebudemes
♣ V úterý na svátek svs TereV
zie Renedikty od Kříže V
spolupatronky wvropy zveme
na mši svatou v gý hodin do
kostela ve Stachovicích a v g_
hodin do kostela ve Žulnekus
Rodným jménem wdith Stein
byla katolická filosofka a řeV
holniceJ členka řádu bosých
karmeliteks Ryla židovského
původuJ k hluboké víře a řeV
holnímu životu se propracoV
vala od ortodoxního judaismu
přes ateismuss Zahynula v
plynové komoře KT
EuschwitzVRirkenau společně
se stovkami dalších pokřtěV
ných Židů z NizozemskaJ
Rlahoslavenou byla prohlášeV
na gs května gA_ýJ kanonizoV
vána ggs října gAA_s
ff x
x ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

7.8. – 14.8.2016
Žulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

ýs_s Za † Rřetislava ČernínaJ manželkuJ
syna a zetě
As_s Mše svatá za farnost
gFs_s Za † rodinu Kuncovu
ggs_s Za † rodiče a prarodiče z obou stran
gbs_ Za † rodičeJ syna a požehnání
pro živou rodinu
gŠs_s Na úmysl dárce
gfs_s Za † a živou rodinu Zapletalovu
a za † Rohuslava Moravčíka
Stachovice

So

Ks_s gý-FF Za † Kristýnu HrstkovouJ
manželaJ dceruJ syny a snachu
Út
As_s _________________________
Ne gfs_s Za † Ennu Kadlčkovou a živou rodinu
xěrné
Ne

ýs_s ý-ŠF Za † Jaroslava Mangolta
a † Marii Machalovou
St gFs_s Prosba za dar víry pro rodinu
So gŠs_s g_-FF Za † Štefana MatuškuJ rodiče
a živou rodinu
Lukavec
Ne ýs_s Kříž ýb
Čt ggs_s Šindlerová Milada
So gŠs_s gý-FF Kudělová bŠ
Vrchy
So

Ks_s g_-FF Za † Hermínu SeidlerovouJ
manželaJ rodiče a prarodiče a k Panně
Marii za živou rodinu
Ne gfs_s Za † Jana Víchu a syna

