
Odpověď nedělního žalmu: 

Chci tě oslavovat, Hospodine,  
neboť jsi mě vysvobodil. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš dává apoštolu Petrovi 
třikrát tu nejzásadnější otázku – Petře, máš mě rád? 
Petrova trojí odpověď je přijata. Pán dává Petrovi zno-
vu svou důvěru: „Následuj mě!“ 

 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
 ročník II.            číslo 18.            1. květen 2022  

 

 
 
 
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
   
 
 







MODLITBA POUŠTĚNÍ,  
ODPOUŠTĚNÍ A POKOJE 

 

Máš mě rád? Pas mé ovce. Máš mě rád? Pas mé 

ovce. Máš mě rád? Pas mé ovce. Stále se ptejme, 

jaká je Ježíšova cesta. Jednou to nestačí. 

Stále se snažme jít jeho cestou: děkovat, žehnat, 

odpouštět, pouštět, přijímat, objímat. Milovat. 

 

 
 
 

Odevzdej všechno, co tě tíží, 

pusť všechno, co tě stahuje dolů. 

Jako pouťový balonek odlétají tvoje obavy, 

jako led na slunci se rozpouští tvoje rány. 

 

To, co nemůžeš napravit, už je za tebou, 

ty, kterým jsi ublížil, v duchu požádej  

o odpuštění. 

Smiř se s tím, že svět nebude dokonalý, 

jeho dokonalost přesahuje tvé představy, 

zahrnuje i zdánlivě nedokonalé. 

 

Odpusť  sám sobě, že jsi nehledal zdroj 

nekonečného světla, 

odpusť  druhým, že hledali své štěstí tak, 

jak odpovídá jejich míře prozření. 

Odpusť svým blízkým, že nejsou anděly, 

odpusť  svým nepřátelům, že tě posouvají 

blíž ke světlu. 

 

Ať je tvá mysl plná pokoje, 

ať je tvé srdce plné lásky. 

Ať jsou tvé oči plné naděje, 

ať na tvé rty přiletí tichý úsměv. 

spěcháme, ale zájmy Boží jdou zprava a 

mají přednost před všemi citovými zaníce-

ními. 

Druhou námitku proti přednostní lásce k 
Bohu pronášejí filosofové. Aristoteles pro-
hlásil, že opravdově milovat může člověk 
jenom sám sebe. Když mu namítli, že se 
např. matka obětuje pro dítě, odpovídá 
filosof: je to proto, že je považuje za část 
sebe, že patří k její osobě. Dá se něco po-
dobného říci o Bohu? Řečtí otcové církve 
o tom nepochybovali. Učili, že se křesťan 
skládá z těla, z duše a z Ducha Svatého.
Je tedy Bůh v nás, v našem srdci. Proti 
tomu měli však někteří výhrady: jak může 
být Bůh částí člověka? Odpověď je celkem 
jednoduchá. Bůh je tam, kde působí. Půso-
bí svou silou ve všem, je tedy všude, ale 
různým způsobem. V člověku působí s jeho 
svobodným souhlasem. Čím víc tedy sle-
dujeme zájmy Boží, tím víc se s ním sjed-
nocujeme. Naše lidská činnost se tedy stá-
vá božsko-lidskou a má zvláštní moc. Milu-
jeme všichni svou vlastní práci, láskou 
k Bohu jí dáváme opravdovou hodnotu. 

Třetí námitku jsme slyšeli od ateistů: 
zájem o Boha odtahuje člověka od zájmu 
o zlepšení světa, náboženství je jakoby 
„opium lidstva“. Roztomilý výklad této frá-
ze jsem četl u jednoho ruského spisova-
tele. Vypravuje, že v době po revoluci jel 
drožkou po Moskvě a na jednom domě četl 
tento nápis. Starý drožkář se zamyslil a 
pak prohlásil: „Je to pěkně pověděno. V ne-
mocnici po operaci jsem měl velké bolesti. 
Dali mi trochu opia a cítil jsem se lépe. Tak 
si myslím, že i myšlenka na Boha nám 
ulehčuje v našich bolestech.“ Takový vý-
klad nápisu by Lenin jistě nepřijal. On po-
važoval náboženství za jakousi drogu, kte-
rá paralyzuje zájem o svět. Takové ovšem 
nemůže být náboženství biblické, které 
učí, že je Bůh stvořitel všeho viditelného a 
neviditelného a že je člověk jeho obrazem 
a spolupracovníkem k dokončení tak vel-
kého díla. Duchovně se naopak droguje 
ten, kdo Boha popírá, protože tím zapomí-
ná na svůj velký úkol ve světě. 

(dokončení příště)
www.homilie.eu

 

Jak starý byl David, když začal kralovat
izraelskému národu? 

 

Správná odpověď z minula:  
Nechal uschnout fíkovník – Mt 21,19  

LÁSKA K  BOHU NADE VŠECKO  
P. Tomáš Špidlík, SJ 

 

Díval jsem se jednou v Kalifornii z kopce 

na záliv, ve kterém je město Los Angeles. 
Z výšky je pohled na města obyčejně pěk-
ný. Ale tu mne hned napadlo, že je zde ji-
načí než pohled na města evropská. Ve sta-

rodávné Itálii nejsou mrakodrapy a mezi 
domy vyčnívají katedrály a věže kostelů. 
I v Los Angeles některé budovy nápadně 
převyšují celé okolí. Jsou to především 

banky. Napadne přitom skeptická myšlen-
ka: ti, kdo stavěli vysoké kostely a malé 
domy, asi milovali Boha nadevšecko, ale co 
si máme myslet o těch, kdo staví vysoké 

peněžní ústavy? Otázka však není tak jed-
noduchá, aby se na ni mohlo odpovědět 
jenom podle vnějšího dojmu. Položme si ji 
znovu ve formě námitek, ale tentokrát už 

uvážených. Jejich několik. 
První bychom mohli formulovat takto: 

člověk víc miluje, co ho víc přitahuje; nor-
málně nás však víc přitahují věci viditelné, 

konkrétní než neviditelné. Svět kolem nás 
je viditelný, Bůh je naopak neviditelný a 
daleko od nás na nebi. Divíte se pak něko-
mu, kdo si v neděli ráno povzdychne: „Šel 

bych do kostela, ale dnes je tak krásný den 
a stromy kvetou!“? Ještě radikálnější je li-
dová písnička: „Když tě vidím, má panen-
ko, v tom kostele klečeti, nic nemohu slou-

žit Bohu, musím na tě hleděti. Kdybych 
Boha tak miloval, jako miluji tebe, byl bych 
dávno za svatého jako andělé z nebe.“ 
Vzpomínám si, jak jeden přísný kněz ta 

slova považoval za rouhačská. 
Ale sotva je to tak přísně míněno. Ostat-

ně nám v řešení tohoto problému pomo-
hou moralisté. Rozlišují mezi láskou k Bo-

hu z hlediska hodnoty a z hlediska citu. 
Chlapec se např. dívá napjatě na fotbalový 
zápas v televizi. Celého ho to zaujalo. Ale 
řeknou mu, že se matce udělalo špatně a 

že musí zavolat lékaře. S hlubokým po-
vzdechem zhasne televizi a běží pro léka-
ře. Citové zaujetí ustoupí hodnotě. Nebo 
někdo jede rychle autem, má naspěch. Ale 

na křižovatce jedou jiná auta zprava a mají 
přednost. Nezbývá než zastavit. Obrazně 
by se dalo říci, že i my v životě stále někam 
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