
Odpověď nedělního žalmu: 

Hledejte, ubožáci, Hospodina  
a pookřejte v srdci. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš místo odpovědi na původ-
ní otázku – kdo je můj bližní – odpovídá na otázku jinou: 
jak se mám chovat, abych já byl bližním pro ostatní… 
Místo zdlouhavého a nic neřešícího dumání nad tím, 
proč se lidé ke mně nechovají lépe je toto ten správný 
„Koperníkovský obrat“. Podstatná otázka tedy zní: Jsem 
já dobrým bližním pro lidi ve svém okolí? 

Evangelium z neděle Lk 10,25-37
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MÁ DUŠE PO TOBĚ ŽÍZNÍ… 
Píseň písní jako analogie manželské lá-

sky, je obrazem touhy člověka po Bohu. Taky
žalm to nádherně vystihuje: „Má duše po 
tobě žízní, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá 
země…“ A evangelijní příběh vykresluje 
Magdalénu jako člověka, který toužebně 
hledá Ježíše… Víme, že Marii Magdaléně 
tradice připisuje různé události a často ji 
třeba ztotožňují i s jinýma osobami z evan-
gelia, snad ale nejvýstižnějším jejím titu-
lem by mohl být, že je „apoštolka apošto-
lů“, protože byla první, kdo potkala vzkří-
šeného Pána a pak to ohlásila apoštolům. 
– Magdaléna je taky jakýmsi vzorem člově-
ka toužícího po lásce. Ano, možná podle 
tradice měla nejdříve i nesprávné touhy, 
když se vrhala do náruče mnohých mužů. 
Ale po setkání s Kristem, její touhy se očis-
tily. 
 

 
 

Touhy jako takové mohou být dobré i zlé. 
Ty zlé nás vrhají do otroctví žádostivosti. 
Opačnou touhou, je ta, která nás vede k ab-
solutní svobodě a štěstí, a to je dar touhy
po Bohu, kterou Augustin výstižně vyjádřil:
„Nepokojné je naše srdce, pokud nespoči-
ne v Bohu.“ Marie Magdaléna stála u hrobu
a plakala. Jaká sila lásky rozpalovala srdce 
teto prosté ženy, že neodešla od Pána, ani 
když ho učedníci opustili. Zapálena ohněm 
vnitřní touhy ho hledala v osobě zahradní-
ka, o kterém si myslela, že ho on ukradl. 
Ale potom, co ji Pán oslovil jménem, stává 
se „apoštolkou apoštolů“, aby do jejich 
zármutku vlila novou naději… 

Eucharistii svátostným způsobem.  
Svatý Leonard z Porto Maurizio (1676–

1751), jeden z nejúspěšnějších italských li-
dových misionářů, důrazně povzbuzoval
věřící: „Duchovní svaté přijímání je sku-
tečny poklad, který naplňuje duši neko-
nečným množstvím dober. Často přijímej-
te duchovně... Budete-li to dělat vícekrát 
denně, během jednoho měsíce bude vaše 
srdce zcela proměněno.“  

Jak duchovně přijímat?  
Jednoduchými, upřímnými slovy můžeme 
poprosit Pana Ježíše, aby přišel do naši 
duše. Můžeme si též vybrat modlitbu, jako 
je například tato, kterou doporučoval sv. 
Alfons Maria de Liguori: „Můj Ježíši, věřím, 
že jsi v Nejsvětější svatosti oltářní skuteč-
ně přítomen. Miluji tě nade všechno 
a chtěl bych tě přijmout do svého srdce. 
Nyní tě však nemohu přijmout svátostně, 
proto tě prosím, přijď ke mně aspoň du-
chovně do srdce! Objímám tě, děkuji ti a v 
lásce se s tebou spojuji. Nedopusť, abych 
se od tebe odloučil. Amen.“ 
Ano, Bůh nám ve své všemohoucnosti mů-
že dat při duchovním svatém přijímání ty-
též milosti, jaké dostáváme při svátostném 
přijímání; nikoliv však tehdy, když člověk 
z nedbalosti, vlažnosti či pohodlnosti vy-
nechá návštěvu kostela, ačkoli by tak mo-
hl učinit. Zde musí každý před Panem upří-
mně zpytovat svědomí. Možná je příjemně-
jší sedět na pohovce v obýváku a poslou-
chat mši svatou v radiu, sledovat ji v tele-
vizi anebo prostřednictvím internetu. 
Snad se nám dokonce zda, že se snadněji 
soustředíme, anebo si myslíme, že si vy-
slechneme lepši homilii. Pokud nám však 
takovéto důvody brání chodit do kostela, 
duchovní svaté přijímání zřejmě nebude 
mít stejný účinek jako přijímání eucha-
ristického Pana pod způsobami chleba 
a vina. Tehdy totiž je naše duše příliš málo 
otevřena milosti. Lhostejnost a pohodlnost 
zužuji duši tak, že je vnímavá pouze po-
vrchně. Avšak bolest z nemožnosti při-
jímat Eucharistii zvyšuje v milující duši 
touhu, čímž ji otevírá milosti. Proto je tak 
důležité dobře se připravit na svaté při-
jímání – duchovní, anebo eucharistické, 
a to upřímnou lítostí a vzbuzením touhy po 
Panu Ježíši. Stejně potřebné je i poděko-
váni po svatém přijímání, jak byla o tom 
řeč v předcházejícím článku.  

/pokračování příště/
www.světlo.cz
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Komu oslice zachránila život? 
   

Správná odpověď z minula:  
Dvakrát  – Nm 20,11 

Život člověka nikdy není černo-bílý, ale 
jeho touhy mu mění budoucnost, štěstí –
nebo zatracení. Poslechněme si teď krá-
tký příběh /Ferrero, Další příběhy pro po-
těchu duše, str.68/: Mocný král Milinda
si zavolal starého kněze: „Ty tvrdíš, že 
člověk, který se sto let dopouštěl všeho 
možného zla a před smrtí poprosí Boha 
za odpuštění, se znovu narodí v nebi? Ale 
ten, kdo se dopustí jen jediného zločinu 
a nelituje toho, skončí v pekle? Je to spra-
vedlivé? Copak je sto zločinů lehčích než 
jeden?" - Starý kněz odpověděl: „Když 
vezmu do ruky malý kamínek a položím 
ho na hladinu jezera, potopí se, nebo zů-
stane na hladině?" - "Potopí se." - ,,A když 
vezmu sto velkých balvanů, naložím je 
na loď, potopí se, nebo zůstanou na hla-
dině?" - „Zůstanou na hladině." - „Je tedy 
sto balvanů i s lodí lehčích než jeden ka-
mínek?" - Král nevěděl, co na to říct. 
A tak mu to starý kněz vysvětlil: „Totéž 
platí i pro lidi, králi. I člověk, který sice 
hodně hřešil, ale opírá se o Boha, nepad-
ne do pekla. Zatímco člověk, který se jen 
jednou dopustí zla a nežádá o Boží milo-
srdenství, bude zatracen." Jestliže obje-
vujeme v sobě hříšné a choré srdce dří-
vější Marie Magdalény, následujme ji 
i v hledání a touze po Živém a Pravém 
Bohu, který se nám přibližuje a zjevuje 
v osobě Ježíše Krista, abychom mohli mít 
účast na blaženosti, v které ona dnes 
s Kristem přebývá.  

www.homilie.eu
 

Duchovní svaté přijímaní 
Duchovní svaté přijímaní – zastaralá 
forma zbožnosti, anebo vysoce aktuální 
téma? Ještě nedávno jsme si nedokázali,
byť jen představit, že nebude možné zú-
častnit se nedělní mše svaté a ani tak 
snadné přijmout Pana Ježíše ve svatém 
přijímaní. Ale pro mnohé se to stalo 
bolestnou realitou. Pravdou je, že i před 
koronakrizí starší a nemocní lidé často 
neměli možnost přijít do kostela a přij-
mout Eucharistii. Pro tyto situace svatý 
papež Jan Pavel II. ve své eucharistické 
encyklice (Ecclesia de Eucharistia) dopo-
ručuje duchovní svaté přijímání, které 
spočívá v tom, že Pána Ježíše pozveme do 
svého srdce skrze upřímnou touhu a lás-
ku. Svatý Tomáš Akvinský napsal, že ten, 
kdo má touhu po Svatosti, může dosáh-
nout účinku Svatosti, ačkoli ji věcně ne-
přijímá. Znamená to, že jednoduchým 
duchovním přijímáním může do otevře-
ného a připraveného srdce proudit stej-
né množství milosti jako skrze svátostné 
přijímání. Tato pravda byla velkou útě-
chou pro řeholníky a věřící zejména v do-
bě, kdy nebylo zvykem každý den přijímat

 
 



\ Telefonní číslo na P. Pavla zůstává stejné,
jaké měl P. Milan.  

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 17. VII. do 24. VII. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

17. VII. 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za živé a † farníky 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za † rodiče Pavlovy 

10:00 
P. Pavel 

Za Adélu a Jaromíra Vránovy, rodiče, sestry,  
† rodinu a DVO 

18:30 
P. František Za † Josefa Ježíka 

Boškov 9:30 
P. František Za živé a † farníky z Boškova  

Partutovice 8:00 
P. František 

Za † Boženu Janíčkovou, rodiče, bratra a sestru, za Valentína 
Janíčka, manželku, rodiče a sourozence z obou stran 

Pondělí 
18. VII. 

sv. Emilián 

Hranice 8:00 
P. František 

K výročí 80 let, za dar zdraví a BP s prosbou  
o přímluvu PM hostýnské, a za † manžela 

Ústí 15:00 
P. František 

Requiem † za Igora Bureše 

Hranice 
lázeňská kaple 

15:30 
P. Pavel  

volný úmysl 

Úterý 
19. VII. 

sv. Makrina 

Hranice 7:00 
P. František dantis 

Středa 
20. VII. 

sv. Apolinář 

Ústí 7:00 
P. František  Dle zápisu v kostele 

Hranice  17:30 
P. Pavel Na úmysl dárce 

Čtvrtek 
21. VII. 

sv. Vavřinec z Brindisi 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † rodiče, manžela, bratra, švagrovou,  
a za živou rodinu a DVO 

Potštát 7:30 
P. František 

volný úmysl 

Pátek 
22. VII. 

sv. Marie Magdaléna 
svátek 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za † rodiče Oplatkovy, jejich † a živé děti 

Partutovice 7:30 
P. František 

volný úmysl 

Sobota 
23. VII. 

sv. Brigita 
svátek 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † Janu Ščudovou a manžela 

 

 

 

24. VII. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Klementa Bagara, manželku, DVO a živou rodinu 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za rodinu Martišovu, Obručníkovu, Zavadilovu  
a DVO 

10:00 
P. František 

Za živé a † farníky 

18:30 
P. Pavel Za Jiřího Dzídka a DVO 

Potštát 8:00 
P. Pavel Za živé a † farníky 

Partutovice 9:30 
P. Pavel 

Za † Františka Vencla, manželku, syna a dvoje rodiče 
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žena pontifikální mše svatá, kterou bude 
slavit otec biskup Antonín Basler a v ne-
děli v 24. VII. bude mše svatá v 15 hod. 

Ohlášky 
 

\ Svatoanenská pouť na Staré Vodě bude 
v sobotu 23. VII. v 10 hod., kdy bude slou-
 
 
 
 


