
Odpověď nedělního žalmu: 

Jsme jeho lid a stádce,  
které on pase 

 

Kapka rosy z Božího slova: Náš nebeský Otec je větší než 
naše slabost i než síly zla. Dnešní evangelium nás 
povzbuzuje: pokud se my sami od Boha nevzdálíme, 
nikdo nás nemůže vyrvat z Kristových rukou. 
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LÁSKA K  BOHU NADE VŠECKO  
P. Tomáš Špidlík, SJ 

 

(dokončení) 
Čtvrtou námitku proti lásce k Bohu pak 

můžeme formulovat takto. Je dvojí láska: 
sobecká a blíženská. Sobec myslí na sebe, 
na své dobro a pro sebe všecko uchvacuje. 
Pravá láska je blíženská, ta neuchvacuje, 
ale dává. Mezi lidmi jsme nejvíc vděčni to-
mu, kdo nám nejvíc dal. Bůh nám dal nej-
víc, proto mu máme být nejvíc vděčni. Ale 
jak se mu můžeme odvděčit, když mu nic 
nemůžeme dát? Z toho plyne, jak se zdá, 
tento závěr: Bůh miluje nás, ale my nemů-
žeme opravdově milovat Boha. Autoři si 
byli vždycky této námitky vědomi a sna-
žili seji nějak překonat. Scholastická filo-
sofie dávala např. tuto odpověď: Dáváme 
druhému to, co mu chybí. Co chybí Bohu? 
Jemu samému nic. Ale v tomto světě není 
ještě dokonale uznáván, chybí tu tedy toto 
uznání, chvála, sláva. Milujeme Boha, když 
jej chválíme a rozmnožujeme jeho slávu. 
Tato úvaha jistě není špatná, aleje málo 
působivá. 

Daleko lepší je odpověď Písma: dává 
Bohu ten, kdo dává bližnímu. Vypravování 
evangelia o posledním soudu konci právě 
tímto prohlášením: „Amen, pravím vám: 
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto 
mých nejposlednějších bratří, pro mne jste 
udělali“ (Mt 25,40). Vysvětluje to sv. Jan ve 
svém listě: „My milujeme Boha, protože on 
napřed miloval nás. Říká-li kdo: ,Miluji 
Boha, ale přitom nenávidí svého bratra, je 
lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kte-
rého vidí, nemůže milovat Boha, kterého 
nevidí“ (1 Jan 4,19-20). Závěr ze všeho toho, 
co jsme řekli, je tedy jednoduchý: láska k 
Bohu patří k naší identitě, bez ní se naše 
vlastní osoba nemůže vyvinout sama ani 
ve styku s druhými a se světem. Proto je 
tedy prvním a základním přikázáním. 

www.homilie.eu 
 

MOJE  OVCE  SLYŠÍ  MŮJ  HLAS 
Naslouchat není snadné: plno věcí nás 

rozptyluje nebo se soustředíme na to, co 
chceme říci, a je nám zatěžko naslouchat 
druhým. Také to vyžaduje čas a my spě-
cháme... To všechno platí i o naslouchání 
Bohu. Boží slovo máme k dispozici v Písmu. 
Ale čtení si žádá čas, potom uvažování, pře-
mítání, aby do nás Boží slovo vstoupilo a 
abychom si dovolili slyšet slovo o pokoji, 
které nás učí a těší. „Mluv, Pane, tvůj slu-
žebník naslouchá“ 1Sam 3,10. Ti, kdo se zto-
tožňují s Ježíšem, slyší jeho hlas, přicházejí 
k němu a důvěřují mu. Z lásky ho následu-
jí, chtějí jen, aby byli s ním. Tvá slova, Pa-
ne, tiší naše bolavá srdce. Znáš nás; dáváš 
nám svůj největší dar, jímž je věčný život; 
budeš nás bránit před každým, kdo by se ti 
snažil vyrvat nás z tvé ruky. Co víc si může-
me přát? 

NOVÝ APOŠT OLSKÝ N UNCIUS 
V  ČESKÉ  REPUBLICE 

 

Dne 1. května 2022 v poledne oznámilo Tis-
kové středisko Svatého stolce, že na základě 
jmenování papeže Františka se novým apoš-
tolským nunciem v České republice stává 
arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. 
 

Jeho Ex. arcibiskup JUDE 
THADDEUS OKOLO, titu-
lární arcibiskup novický 
(Novica) se narodil 18. XII.
1956 v Kanu v Nigérii. Na 
kněze byl vysvěcen 2. VII.
1983. 

V roce 1990 vstoupil do diplomatických 
služeb Svatého stolce a působil na apoš-
tolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti, Anti-
lách, ve Švýcarsku, České republice a Au-
strálii. 
 Dne 2. srpna 2008 byl jmenován apoštol-
ským nunciem ve Středoafrické republice 
a Čadu, 6. října 2013 apoštolským nunciem 
v Dominikánské republice a apoštolským 
delegátem v Portoriku. 

Dne 13. května 2017 byl arcibiskup Okolo 
jmenován apoštolským nunciem v Irsku, 
kde působil až do této chvíle. 

Hovoří anglicky, italsky, francouzsky, 
německy a španělsky. 

www.cirkev.cz
 

JENOM BŮH  MŮŽE DÁT. . . 
Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš 
dát svědectví... Jenom Bůh může dát naději,
ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím...
Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš 
naučit milovat... Jenom Bůh může dát pokoj, 
ale ty můžeš zasévat jednotu... Jenom Bůh 
může dát sílu, ale ty můžeš být oporou... Je-
nom Bůh je cesta, ale ty ji můžeš ukázat 
ostatním... Jenom Bůh je světlo, ale ty ho 
můžeš zapálit v lidských očích... Jenom Bůh 
je život, ale ty můžeš v ostatních vzkřísit tou-
hu žít... Jenom Bůh může udělat to, co se zdá 
nemožné, ale ty můžeš udělat to, co je mož-
né... Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději 
spoléhá na tebe! 
 

SVÁTEK MATEK 
Milé maminky,  

děkujeme za všechnu Vaši 
lásku, péči a něhu.  

Ze srdce přejeme Boží 
požehnání, zdraví a úsměv
na tváři. 

 

 

V jakém příbuzenském vztahu byli Henoch
a Metúšalech? 

 

Správná odpověď z minula:  
Bylo mu 30 let – 2 Sam 5,4  

FACKA ZA ROZHODNUTÍ KE KNĚŽSTVÍ 
U oltáře jsem byl vždy šťastný a cítil jsem se u 

něj bezpečný. Je to totiž bod, od kterého se vše 
odvíjí.                                           (Mons. Václav Dvořák) 

 

„Ty jsi se zbláznil, viď?“ Když se můj otec 
podíval na mou přihlášku do kněžského 
semináře, tak mi dal takovou facku, až jsem 
byl překvapenej. Povídá: „Ty jsi se zbláznil, 
viď?! Na tohle musí jít někdo pořádnej a 
poctivej. Ale ty seš komediant a nehodíš se 
na to! Furt někde couráš. Co nejdřív tě od-
tud vyhodí.“ Táta chtěl, abych to zrušil. Vě-
děl, že pořád dělám něco jiného než stu-
dium, že chodím z tancovaček pozdě v no-
ci, že chodím do Skautu a do Sokola. A vy-
týkal mi to. Já však jsem neříkal nic, byl už 
jsem rozhodnutý. Maminka byla mírnější. 
Snažila se mi po dobrém vysvětlit, že se na 
faráře nehodím. Ale já jsem stál na svém. 
Musíš ze semináře pryč! Na konci prázdnin 
jsem si sbalil kufr, počkal, až otec odejde 
do práce, a odjel do Budějovic do semináře. 
Hned o Dušičkách se ale v semináři obje-
vila maminka a povídá: „Přišla jsem si pro 
tebe a pojedeš se mnou domů. Lidi nám 
nedají pokoj, říkají, že jsme tě do semináře 
donutili …“ Já říkám: „Mami, vykašli se na 
lidi. Já teď domů nemůžu, mně se tu začíná 
moc líbit. Musím tady zůstat.“ Když viděla, 
že se nehnu, tak chudák se smutkem odjela. 
Pak jsem krátce potom dostal dopis od 
táty, že jsem „nemožnej blbec“. Ale pokra-
čoval jsem … 

 

Bůh se o nás úžasně stará 
Bůh se o člověka úžasně stará. 
Každého si připraví 
a vybaví nějakými dary a zařídí, 
aby se mohly rozvinout. 
 

Člověk totiž nikdy neví, 
co ho čeká, ale Bůh to ví. 
Ani to netušíš, 
a on už tě na to připravuje. 

 
MODLITBAK VĚČNÉMU VELEKNĚZI 

Ježíši, věčný Veleknězi, Božský Obětníku, 
Tys v nevýslovné lásce k lidem, svým brat-
řím a sestrám, ustanovil křesťanské kněž-
ství; vlej do duší svých kněží životodárné 
proudy nekonečné lásky svého božského 
Srdce. 
 Žij v nich a proměň je v sebe! Tvá milost 
z nich učiň nástroje Tvého milosrdenství! 
Působ v nich a skrze ně, aby věrně násle-
dovali Tvé svaté ctnosti a konali ve jménu 
Tvém a silou Tvého Ducha skutky, jaké Ty 
sám jsi konal pro spásu světa. 
 Ó, božský Spasiteli, viz, jak mnoho duší 
ještě trpí ve tmách nevědomosti, kolik 
nevěrných oveček kráčí po okraji propasti, 
viz zástup chudých a slabých, kteří lkají 
v opuštěnosti! 

 Vrať se k nám skrze své kněze! Žij v 
nich, dobrý Ježíši, působ skrze ně a opět 
procházej svět a uč ho, odpouštěj mu, obě-
tuj se a upevňuj pouta lásky mezi Srdcem 
Božím a srdci lidskými. Amen. 
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Den modliteb  
za povolání 

k duchovnímu stavu 
 

Sbírka na 
křesťanská média 

Ústí 7:00 
 

Hranice 

8:30 
 

10:00 
 

18:30 

Potštát 8:00 
 

Partutovice 9:30 
 

Pondělí 
9. V. 

Hranice 8:00 

Potštát 18:00 

Úterý 
10. V. Hranice 7:00 

Středa 
11. V. 

Hranice 17:30 

Ústí 19:00 

Čtvrtek 
12. V. Hranice 17:30 

Pátek 
13. V. 

Hranice 
Studentský 
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17:30 

Partutovice 17:30 
 

Sobota 
14. V. 

 

Hranice 8:00 
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Partutovice 9:30 
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