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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY BEZE ZMĔN, ale 5., 6., 7., srpna
se mše sv. konat nebudou
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INTENCE MŠÍ SV.
Ne 28.7. 2019 v 9.00 za † Annu Zelenou a její dceru
Velemín v 11.00
Út 30.7. 2019 na dobrý úmysl
St 31.7. 2019 na dobrý úmysl
Pá 2.8. 2019 za živou a †† rodinu Šmídovu a Honzalovu a Boží požehnání pro vnuky
Ne 4.8. 2019 v 9.00 za † s. Marii Emilii Dekrétovou u příležitosti 82. výročí narození
Lukavec v 11.00 se toho dne nekoná
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MYŠLENKY PRO ŽIVOT
Bible si nevymýšlí – učí myslet.
Nikdo nemá k Bohu tak daleko jako hříšný člověk – a nikdo nemá k hříšnému
člověku tak blízko jako Bůh.
V duchovním životě nejde o to dostat se dál, ale dostat se blíž – blíž k Bohu.

PAMÁTKY
29. července –pam. sv. Marty
30. července – nez. pam. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31. července – pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. srpna – pam. sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
2. srpna – nez. pam sv. Euzebia, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
4. srpna – 18. neděle v mezidobí (pam. sv. Jana Marie Vianneye, kněze)
5. srpna – nez. pam. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6. srpna – svátek Proměnění Páně
7. srpna – nez. pam. sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků; sv. Kajetána, kněze
8. srpna – pam. sv. Dominika, kněze
9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
10. srpna – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučeníka
11. srpna – 19. neděle v mezidobí (pam. sv. Kláry, panny)
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Sbírka z 21.7.: 2.000,- Kč. Děkujeme
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Ve čtvrtek 1. srpna bude pokračovat oprava oken kostela sv. Václava.
Prosím o zajištění občerstvení pro osm osob.
Násladně prosím ženy o úklid interieru kostela od 16.00
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Komentář k 2. čtení
Autor v celém odstavci povzbuzuje čtenáře. Pro pohany tolik
problematické téma obřízky požadované Tórou dostalo jiný význam: nyní je „svlečením
těla oddaného zlu“.
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Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním
vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli
mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil
nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro
ho zničil tím, že ho přibil na kříž. (Kol 2,12-14)
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Evangelium Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden
z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl
jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš
vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme
každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim dále: „Někdo
z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč mi tři chleby.
Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.’
On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou
se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy
ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co
potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se
vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je
mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo
když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým
dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Lk 11,1-13)
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K zamyšlení
Modlitba Otčenáš představuje základ křesťanské spirituality. Ježíš na
vyhrocených příkladech ukazuje, jakou sílu má vroucí modlitba a jak může měnit situaci,
která se zdá třeba i bezvýchodná. Nezapomeňme ale, že modlitba není diktátem, co a jak
má Bůh dělat. Bůh je svrchovaný Pán! Jeho záměrům nemůžeme dostatečně rozumět, ale
opíráme se o důvěru v jeho dobrotu, jak nás Ježíš dnes povzbuzuje.
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„YOUCAT“
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Každá společnost se opírá o hodnotový řád, který je naplňován spravedlností a láskou.
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Žádná společnost se nemůže nadlouho udržet, pokud se ve své podstatě jasně
neorientuje na hodnoty, které se přímo odrážejí ve spravedlivém řádu vztahů
a v aktivním prosazování spravedlnosti. Proto člověk nemůže být nikdy snižován na
pouhý nástroj společenského jednání. Každá společnost má zapotřebí neustále se
odvracet od nespravedlnosti. Největším sociálním přikázáním je láska. Ta vyžaduje
spravedlivé jednání a uschopňuje k němu. Láska si váží druhého a umožňuje návrat těch,
kdo se dostali na scestí.
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Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští, sám
milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná.
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Nebeský Otče, pomoz mi zůstávat věrný v malých a zdánlivě bezvýznamných
povinnostech mého každodenního života.

Nebeský Otče, pomoz mi zůstávat věrný v malých a zdánlivě bezvýznamných
povinnostech mého každodenního života.

