ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Kniha moudrosti vznikla ve 2. století př. Kr. Autor žije v diaspoře, v
prostředí formovaném řeckou filosofií, a proto se vyrovnává s
odlišným přístupem k víře u pohanů. V našem textu odpovídá na
otázku, proč Bůh nezničí pohanství silou. Celá kapitola je vystavěna
na událostech odchodu Izraelitů z egyptského otroctví.
(Pramen: vira.cz)
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš
dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ
spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému.
Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a
trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v
mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš
moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že
spravedlivý musí být lidumilný. Svým synům poskytuješ radostnou
naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
(Mdr 12,13.16-19)

věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni,
tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti
posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají
nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a
skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého
Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
(Mt 13,24-43)
Není snadné odpovědět na otázku jak konkrétně postupovat
a jak se vyrovnat s odmítnutím či jen faktickou nevírou v
Krista. Nejde ale o nový problém. První komunita křesťanů se
s ním hojně setkává. Proč Židé hromadně nepřijali
evangelium? S tím souvisí otázka, jak vůči nim postupovat.
Máme je vyhubit? Ježíš předkládá zásadní argument. Boží
království nekončí jen realitou pozemského života (teď a
tady). Je třeba věci nahlédnout perspektivou věčnosti, až Bůh
oddělí plevel od pšenice. Tato logika přesahuje viditelnou
konfesní příslušnost a vztahuje se na nejhlubší nitro každého
člověka bez výjimky.
(Pramen: vira.cz)

EVANGELIUM
MODLITBA
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské
království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré
semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel
mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a
nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci
k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak jsi nenasel na svém poli
dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?’ On jim
odpověděl: ‘To udělal nepřítel.’ A služebníci mu řekli: ‘Máme
jít a plevel sesbírat?’ On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při sbírání
plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst
až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a
svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé
stodoly.’“ Předložil jim další podobenství: „Nebeské
království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na
svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste,
je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř,
takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné
podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala
žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno
prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v
podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak
se mělo naplnit, co řekl prorok: „Otevřu ústa v podobenstvích,
vypovím, co bylo skryté od založení světa.“ Potom rozpustil
zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili:
„Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl:
„Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět.
Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové
toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání

Pane, ty jsi jediný, kdo mne nikdy nezklame.
Pomoz mi důvěřovat Ti v jakékoliv situaci
a mít rád i ty lidi, kteří zklamali mou důvěru. Amen.
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Út – v 17.30
St – v 17.30
ale 26.7. v 16.30
Čt – v 7.30
Pá – v 17.30
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30 30.7. se konat nebude
MILEŠOV
Pá – v 9.00 (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00
LOVOSICE

+ Modlitební skupina Út od 16.30

INTENCE MŠÍ SV.

MYŠLENKY PRO ŽIVOT




Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá: to je naše
cesta, náš smysl, náš osud.
Almužna je příjemná pro dárce, ale ne pro obdarovaného.
Utrpení je vlastnictvím stejně jako štěstí a radost.

Ne 23.7. 2017 v 9.00 za † Bronisławę Danik
Radostice v 10.30 Poutní ke cti sv. Jakuba
Pá 28.7. 2017 na dobrý úmysl
Ne 30.7. 2017 v 9.00 za † rodiče
Sulejovice v 10.30 30.7. se konat nebude
Ne 6.8. 2017 v 9.00 za paní Dekretovou u příležitosti 80.
narozenin
Sulejovice v 10.30 za † Karla Vaňka a † Marii
Lupínkovou

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)
250. Jaké místo má svátost svěcení v Božím plánu spásy?
KNĚŽÍ Starého zákona byli především prostředníky mezi nebem a
zemí, mezi Bohem a jeho národem. Ježíš Kristus, jediný
„prostředník mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5), toto starozákonní
kněžství naplnil, dovršil a ukončil. Po Ježíšově výkupné oběti
může existovat už jen svátostné kněžství v Kristu, v Kristově oběti
na kříži a skrze Kristovo povolání a apoštolské poslání.
Katolický KNĚZ, který uděluje SVÁTOSTI, nejedná na vlastní
pěst, z vlastní moci nebo mravní dokonalosti (kterou bohužel často
neoplývá), nýbrž „in persona Christi“. Svěcením v něm roste
proměňující, uzdravující a zachraňující Kristova moc. Protože kněz
nemá nic sám ze sebe, je především služebníkem. Poznávacím
znamením každého pravého kněze je proto pokorný úžas nad
vlastním povoláním.

PAMÁTKY V TÝDNU
26. července – pam. sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s
plátnem. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole; také se
k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání
dětí, za šťastný porod; jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy
v domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, tkalci, soustružníci,
umělečtí truhláři, mlynáři, čeledíni, krejčí i krajkáři. Oba jsou
vzorem především pro všechny prarodiče.
Atributy - pro Jáchyma: beránek, dítě, holubice, koš, Panna Maria
pro Annu: Panna Maria a dítě Ježíš.

OTEVŘENI BOŽÍM ZÁMĚRŮM
Jsou rodiči Neposkvrněného života, skrze který přišel na svět Boží
Syn. Byli předmětem Boží lásky a milosti. Přes jejich význam se o
nich Bible nezmiňuje a dvě evangelia uvádí jen předky sv. Josefa
jako manžela té, z níž se narodil Ježíš Kristus, Syn Boží
a Spasitel světa. Nedá se však říci, že by se křesťané o Mariinu
rodinu nezajímali a nebyly alespoň v tradici dochovány informace o
Mariiných rodičích. Z písemných zpráv je však považováno za
nejvýznamnější tzv. protoevangelium sv. Jakuba, které je apokryfním
spisem vzniklým až ve 2. století a Církev jako takovému nepravému
nikdy nepřiznala hodnotu apoštolského.

nedostatkem. Stali se pohrdanými pro dočasnou neplodnost, ale svou
nezlomnou důvěrou otevřenými Božím záměrům.

v Lovosicích, bytem Vchynice a pan
narozený 29.4.1982 v Sokolově, bytem Chodov.

Přemysl

Vlček,

Podle protoevangelia Jáchym pocházel z Galileje a Anna byla dcerou
jistého betlémského kněze. Z jejího rodu pocházela
i Alžběta, kterou již evangelium jmenuje jako Mariinu příbuznou.
Mezi Mariiny nejbližší by patřila také Marie Kleofášova, matka
Zebedeovy manželky Salome, Judy Tadeáše a Jakuba Menšího.
Konkrétnost příbuzenských vztahů se nepovažuje za spolehlivě
doložitelnou.
Jáchym a Anna spolu žili jako manželé, přičemž po dobu 20 let se
jim údajně nenarodil žádný potomek. Jelikož Jáchym byl starším
knězem a neplodnost byla považována za Boží trest, jednoho dne
byla Jáchymova oběť veleknězem odmítnuta. Jeho kroky pak vedly
do přírody ke kající modlitbě. Ani přes pohrdání neztratili tito starší
manželé svou nezlomnou důvěru a zůstali otevřenými Božím
záměrům.
Podle protoevangelia i zprávy o zjevení K.E. se manželům žijícím v
odloučenosti, modlitbě a práci zjevil archanděl Gabriel. Na jeho
slovo se Jáchym vrátil k manželce, s níž se setkal pod Zlatou bránou
v Jeruzalémě a díky jejich ctnostnému životu mohl se v jejich rodu
dovršit Boží plán spásy.
Svoji dceru Marii "od Boha milovanou" zasvětili coby malé dítě v
Jeruzalémském chrámu, kde jí umožnili další výchovu.
Jáchym a Anna splnili to, co Bůh od nich očekával a zůstali
v pozadí. Jáchym se údajně Mariina návratu nedožil a Anna prý
zesnula až ve vysokém věku. Její hebrejské jméno znamená
"milostiplná" či "omilostněná", jméno Jáchym se váže na význam
"příprava na Spasitele" či se překládá i jako "bude Bohem vyvýšen".
Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř
XIII. v roce 1584

Jeho informace o rodičích Panny Marie nesou nejen starobylost a
vážnost, ale zanechaly i značnou odezvu v liturgii, stejně tak v lidové
zbožnosti, která se udržela jako církevní tradice. Navíc se s nimi
shoduje i zpráva o vidění blahoslavené stigmatizované Kateřiny
Emerichové a s nimi shodně hovoří také východní podání,
zaznamenané sv. Epifaniem a Janem Damašským.

23. července – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy,
24. července – nez. pam. sv. Šarbela,
25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola;
připomínka sv. Kryštofa
27. července – nez. pam. sv. Gorazda a druhů
29. července – pam. sv. Marty
30. července – 17. Neděle v mezidobí; nez. pam. sv. Perta
Chryzologa, biskupa a učitele církve
31. července – pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. srpna – pam sv. Alfonsa Marie Liguari, biskupa a učitele církve
2. srpna – nez. pam. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, nebo: sv. Petra
Juliána Eymarda, kněze
4. srpna – pam. sv. Jana Marie Vianneye, kněze, I. pátek v měsíci
5. srpna – nez. pam. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6. srpna – svátek Proměnění Páně

Např. uvádějí, že Jáchym s Annou výtěžek pastýřského zaměstnání
rozdělovali vždy na tři díly, a to na oběť chrámu, chudým a poslední
díl, i co do kvality, užívali na vlastní potřeby. Nikdy netrpěli

Na přijetí manželství se připravuje slečna Mgr. Edith Kroupová,
narozená 3.3.1984 v Litoměřicích, pokřtěná
6.5.1984

Manželství chtějí uzavřít dne 5.8.2017
Paduánského v Milešově.

v kostele sv. Antonína

Boží slovo může zavlažovat a měnit i tvůj život
Bůh se každého z nás dotýká originálním způsobem.
On má své mnohé vlastní způsoby a prostředky, jak s námi
komunikovat. Zcela výjimečným způsobem k nám ale promlouvá
skrze své slovo v Bibli.

ZLOČINEC Z ALCAMA
Bible - Boží slovo má moc změnit člověka. Vzpomínám si, jak jsem
se jednou na Sicílii ve městě Alcamo setkal s mladíkem, který byl
akorát den před naším setkáním propuštěn z vězení. Kvůli kontaktům
s místní mafií strávil ve vězení pět let. Vyprávěl mi, co se mu tam
přihodilo. „Několik prvních dní mě drželi v izolaci na samotce.
Neměl jsem co dělat, a tak jsem byl velmi nervózní. V cele se
nacházela jen jedna kniha, a to Bible. Do té doby jsem se Bible ani
nedotkl, neměl jsem o ni vůbec zájem. Ale když jsem ve vězení
neměl doopravdy co dělat a nebyla tam žádná jiná kniha ani nic
jiného na čtení nebo dívání, vzal jsem ji a začal číst. Postupně jsem
se do ní úplně ponořil.“
Po těchto slovech dodal: „Ta kniha mi změnila život. Nejraději bych
byl zůstal ve vězení i nadále, abych mohl své poznání předat i
ostatním vězňům.“ Na závěr řekl: „Rozhodl jsem se svědčit o moci
Božího slova, o moci Bible, každému, koho potkám.“
(Pramen: vira.cz)

Sbírka z 16.7. vynesla 3. 098,- Kč. Děkujeme.
Přeji všem požehnané dny.

