
ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ 

Scéna se odehrává v době vlády krále Ezechiáše (též zvaného 

Chizkijáš) 716–687 před Kr. Šebna byl významným úředníkem, 

který žil honosným a nákladným způsobem. Proto se na něj snáší 

kritika proroka. Je zmiňován několikrát v textu Izaiáše. Úryvek 

čteme s ohledem na zmínku o „klíči“ jako symbolu moci.  

                                                                                   (Pramen: vira.cz) 

Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu 

tě z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého 

služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, 

přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem 

obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno položím 

klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, 

nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod 

zaslouží čestné křeslo.“         

                (Iz 22,19-23) 

EVANGELIUM 

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých 

učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: 

„Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo  

za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš  

mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože  

ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám:  

Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné 

mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; 

co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, 

bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům,  

aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.     

               (Mt 16,13-20) 

Naše úvahy by se neměly soustředit pouze na prvního mezi apoštoly. 

Petr vyznává Ježíše jako dlouho očekávaného zachránce. Izraelité 

čekají na nového krále – pomazaného či mesiáše od roku 586 př. Kr.! 

Oni se na příchod takové významné osoby připravovali. Otázku však 

posuňme do současnosti! Možná, že dnes mnozí mesiáše už vůbec 

neočekávají. Jiní pošilhávají po všech možných nabídkách dnešního 

světa. Kdo je zachráncem pro nás osobně? Vyznejme dnes spolu  

s Petrem: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Tedy, není nikoho 

jiného, kdo by nás mohl zachránit a přivést ho k Bohu. Ty jsi naše 

naděje, radost, cesta… Ježíš přikázal apoštolům mlčet, protože ještě 

neprožili Velikonoce. Ale po nich budou učedníci vybaveni Duchem, 

aby šli a tuto radost zvěstovali. To platí i pro nás.       

          (Pramen: vira.cz)  

 

MODLITBA 

Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, 

mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno co mám  

a co vlastním. 

Od Tebe jsem to přijal a Tobě to vracím. 

Nalož s tím zcela podle své vůle. 

Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám. 

 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Bezpráví se často dopouští ten, kdo nic nedělá,  

a ne ten, který něco tvoří. 

 

 Umění ovlivňovat lidi má větší cenu než bohatství. 

 

 Každá móda, která vyšla z potřeb a ne z výstřednosti,  

je milá. 
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+ Modlitební skupina Út od 16.30 

 

INTENCE MŠÍ SV. 
 

 
 

 

Ne 27.8. 2017  v 9.00 za † rodiče, bratra a jeho manželku, za † 

manžela a švagry  

  Sulejovice v 10.30 

Pá 1.9. 2017 na dobrý úmysl 

Ne 3.9. 2017 v 9.00  za † maminku Miladu Hudákovou při 

příležitosti 5. výročí úmrtí 

                        Sulejovice v 10.30  za Haníčku 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 17.30 

St – v 17.30 

Čt –  v 7.30 

Pá – v 17.30 

Ne – v 9.00 

SULEJOVICE Ne – v 10.30 

MILEŠOV Pá – v 9.00  (zámecká kaple) 

VELEMÍN So – v 10.00 2.9. se konat nebude 

LUKAVEC 29.8. se konat nebude 

VÁCLAV č. 27. (2017) 

27.8.2017 
 

21. neděle v mezidobí 
 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

PAMÁTKY V TÝDNU 
29. srpna – pam. Umučení sv. Jana Křtitele 

 

Dnešní památka ukazuje, jak lidé zaprodaní hříchu nenávidí pravdu. 

Ale ten, kdo se jí drží a věrně ji hlásá, dojde věčné odměny v nebi. 

Jan nikdy nehlásal sebe, vždy měl na mysli i na jazyku přednost 

Krista. Až do konce zůstal bezejmenným hlasem, aby neodvedl 

pozornost od toho, jemuž byl poslán svědčit. Svou přímost  

a neohroženost zaplatil životem. 

Učil, co kdo má dělat. Také nebyl netečný k hříšnému poměru krále 

Heroda. Ten dával veřejné pohoršení tím, že žil cizoložně  

s manželkou svého bratra, Herodiadou. Jan, jako muž hlásající cestu 

spravedlnosti neohroženě řekl králi, že dává lidu špatný příklad. 

Vmetl mu do očí: "Není dovoleno!" Šel za to do vězení, ale 

Herodiadě to nestačilo. Vyzvala dceru Salome, která za tanec měla 

od krále přísežně slíbeno dostat o cokoli požádá, aby chtěla hlavu 

nenáviděného hlasatele pravdy. Když si poručila Křtitelovu hlavu na 

míse, král poručil Jana ve vězení stít. Dívce pak přinesli oč žádala ve 

stříbrné míse. Svou odměnu předala matce. Učedníci Janovo tělo 

pohřbili a šli to oznámit Ježíšovi, jak o tom hovoří Matouš ve 14. 

kapitole. Událost nejpodrobněji líčí Mk 6,14-29. 

O tomto hlasateli připravujícím cestu, Ježíš řekl: "Amen, pravím 

vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než 

Jan Křtitel." (Mt 11,11a) 

 

27. srpna – pam. sv. Moniky 

28. srpna – pam. sv. Augustina, biskupa a učitele církve  

3. září – 22. neděle v mezidobí (pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a 

učitele církve) 

Modleme se s Marií 

Často se modlíme k Marii, ale zpravidla nás ani nenapadne, že 

bychom se mohli modlit s Marií. A přitom – bylo by velmi příjemné 

vstoupit během modlitby do její přítomnosti. Cítit ji  

u sebe, cítit, že se modlí s námi, že s námi chválí Boha a děkuje mu.  

Její přítomnost bezesporu umocňuje naši modlitbu, činí ji 

efektivnější. Co konkrétně to však znamená? 

Naše modlitba by se neměla zakládat na monologu, ale na 

naslouchání tomu, co nám Bůh říká. Vzpomeňte si, co se odehrálo 

při setkání Ježíše s jistou ženou: „… zvolala na něho jedna žena ze 

zástupu: ‘Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!’ 

On však řekl: ‘Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a 

zachovávají ho’“ (Lk 11,27–28). S Marií naše modlitba mnohem více 

vychází z Písma.   

Svatý Lukáš několikrát poznamenává, že Maria všechno uchovávala 

ve svém srdci. My naopak většinou všechno uchováváme ve své 

mysli. Ale jestliže naše modlitba neproudí z mysli do srdce, nikdy ji 

nebudeme prožívat niterně. „Potom se  

s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho 

matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval 

moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,51–52). S Marií se 

naše modlitba stává kontemplativnější. 

Maria nás učí, abychom se při modlitbě vyjadřovali jednoduše 

Dalším charakteristickým znakem těch, kdo se učí modlit se s Marií, 

je radost. Maria samu sebe nazývá v Magnificat tou, kterou budou 

lidé blahoslavit. „… Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna 

pokolení…“ (Lk 1,48). Vstoupit do důvěrného vztahu s Marií tedy 

vždy znamená radostnou událost. 

Když se s námi Maria modlí, učí nás, abychom se při modlitbě 

vyjadřovali jednoduše. Bůh od nás nežádá žádná složitá sdělení. 

Chovejme se jako dítě v přítomnosti mámy a táty. Pořád si kladu 

otázku, co vlastně viděli pastýři, když se ocitli před betlémským 

dítětem. Co je naplnilo takovou radostí, že to museli všem vyprávět? 

Viděli přece jen obyčejný manželský pár a jejich dítě… Neuváděla je 

v úžas právě ona jednoduchost a prostota? 

Maria Bohu svěřila všechno 

Odevzdat do Božích rukou své plány, své činnosti, své utrpení  

a úspěchy někdy nebývá snadné. Maria ale Bohu svěřila všechno. 

Dokonce i to nejvzácnější, co měla – svého syna. Obětovala ho nejen 

Bohu, ale i lidstvu. Svoji největší oběť uskutečnila pod křížem. Sami 

svoji oběť jen těžko zvládnete, ale s Matkou Boží se vám to podaří. 

S Marií po svém boku máte jistotu, že se bude přimlouvat za vaše 

potřeby, které si v dané chvíli ani neuvědomujete. Vzpomeňte si na 

Marii v Káně. Přimlouvala se za vyřešení problému, který si samotní 

novomanželé zatím neuvědomovali. Ale Maria už na něm pracovala. 

Pozvěte proto Marii, aby se modlila s vámi. „Ti všichni jednomyslně 

setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a 

s jeho příbuznými“ (Sk 1,14). 

 

 

Hle, tvá matka! 

Když nám Ježíš dal z kříže téměř všechno – sílu, Ducha, vlastní krev 

a energii –, ještě stále mu zůstávalo jedno: jeho matka. Všimněte si 

však, že Janovi neřekl: „Postarej se o mou matku“, ale odevzdal mu 

ji se slovy: „… Hle, tvá matka!“ (Jan 19,27). Ježíš nám daroval svou 

matku Marii jako vzácný dar. 

Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši 

ubírat na jeho slávě. Ale když vám někdo dá dar a vy ho necháte 

nerozbalený, urážíte dárce. Bojíte se, že ji budete až příliš milovat? 

Svatý Maxmilián Kolbe na tuto námitku odpovídá: „Znepokojovat se 

musíte až ve chvíli, kdy si myslíte, že Marii milujete více, než ji 

miluje Ježíš!“ 

Nicméně Maria není pouze darem od Boha, ale i každodenní 

společnicí. Stává se jí tehdy, když ji přizveme, aby se spolu s námi 

modlila, chválila Boha a děkovala mu. Nemáme k ní tedy pouze 

chovat zbožnou úctu, ale zároveň se s ní setkávat jako s naší sestrou 

ve víře a matkou. A je-li pro vás Maria prostřednicí evangelizace, 

neboli tou, jejíž pomocí přivádíte lidi k Ježíši, lze ji nazvat i 

„charismatem“ (darem Boží milosti). 

Se svolením zpracováno podle knihy, kterou vydalo Karmelitánské 

nakladatelství www.kna.cz.    (Pramen: vira.cz) 

 

Sbírka z 20.8. vynesla 3. 103,- Kč. Děkujeme. 

 

Přeji všem požehnané dny. 

 

 

„YOUCAT” 
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

254. Jaký účinek má kněžské svěcení?  

Duch svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho 

připodobňuje Kristu knězi a uschopňuje ho jednat jeho jménem. - 

KNĚZ jako spolupracovník svého – BISKUPA bude hlásat Boží 
slovo, udělovat – SVÁTOSTI a především slavit mši svatou.  

V průběhu mše svaté začíná vlastní kněžské svěcení jmenovitým 

předvoláním kandidáta. Po - BISKUPOVĚ homilii slíbí budoucí – 

KNĚZ biskupovi a jeho nástupcům poslušnost. Vlastní svěcení se 

uděluje vkládáním biskupových rukou a jeho světící modlitbou.  

http://www.kna.cz/

