
 

 

SLOVO NA DEN 
 

 Petr na Kristovu otázku za koho ho pokládají jeho učedníci odpovídá správně: „Ty jsi Mesiáš!“ 
Co si tehdy představoval pod pojmem Mesiáš Petr a učedníci, se však zásadně lišilo od Mesiáše 
v pojetí Krista. Židé, včetně Ježíšových učedníků, věřili v příchod Mesiáše, který je zbaví 
nadvlády Říma a zajistí vyvolenému národu mír, svobodu a blahobyt. Kristus ale věděl, že jeho 
mesiánské poslání je nesrovnatelně důležitější, ušlechtilejší a týká se celého lidstva. Mělo totiž 
umožnit spásu a věčnou blaženost v nebeském království všem lidem, a to Kristovou výkupnou 
obětí na kříži. 

ÚV OD  DO  L I TU RG I E A  N ED ĚL N Í  B IB L IC KÁ  ČT EN Í  
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Pohled Boží a pohled lidský se může diametrálně lišit. Neboť, jak praví Hospodin: mé myšlenky 
nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému (srov. Iz 55,8). Co je třeba udělat, aby se 
naše lidská vůle shodovala, nebo alespoň přiblížila vůli Boží? 
 

 1. čtení: Iz 50,5-9a 
 

 Na koho více v životě spoléháme: na sebe, na 
pomoc druhých? Prorok Izaiáš nás učí pamatovat 
na Boha. On je ten, kdo nikdy nezklame a nezradí.  
 

 Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se 
nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem 
vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali 
můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou 
a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, 
proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři 
ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu 
zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce 
se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým 
protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle – Pán, 
Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí? 
 
2. čtení: Jak 2,14-18  

 

 Autor Jakubova listu poukazuje na praktickou 
stránku víry. Jestliže víra nevede ke skutkům lásky, 
je mrtvá.  
 

 Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že 
má víru, ale nemá skutky? Může ho taková 
víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou 
mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek 
denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s 
Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale 
nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim 
to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se 
neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale 
někdo by mohl říci: „Ty máš víru a já mám 
skutky.“ Ukaž mi tu svou víru, která je beze 

skutků! Já ti však ze svých skutků mohu 
dokázat svou víru. 
 

Evangelium: Mk 8,27-35 
 

 Proč se Ježíš brání, aby o něm učedníci 
neříkali, že je Mesiášem, když jím ve 
skutečnosti je? Zřejmě nechtěl být Mesiášem 
ve smyslu politického vůdce, jak se o to snaží 
i mnozí dnešní ‚zachránci’ lidstva. 
 

 Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u 
Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých 
učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ 
Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, 
jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A 
za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu 
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně 
napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. 
Potom je začal poučovat, že Syn člověka 
bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od 
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude 
zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. 
A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal 
stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však 
obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral 
Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na 
mysli věci božské, ale lidské.“ Ježíš si 
zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo 
chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme 
svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj 
život pro mě a pro evangelium ztratí, 
zachrání si ho.“ 

I my máme někdy zkreslené představy o úloze Krista. Nezřídka ho chápeme jako někoho, 
kdo tu je od toho, aby plnil naše přání a zajišťoval nám bezstarostný, příjemný život ve zdraví 
a v pohodě.  
 

 Kristus během svého pozemského života nesledoval samozřejmě výhradně jen naši spásu. 
Měl pochopení i pro lidské, pozemské starosti a bolesti. Měl soucit s utrpením lidí, uzdravoval 
nemocné, sytil hladové, zaplakal nad smrtí svého přítele Lazara, kterého následně vzkřísil, 
ale přitom nikdy neztratil se zřetele to hlavní, kvůli čemu přišel na svět: totiž naši spásu a 
věčnou blaženost v nebeském království. Toto pořadí důležitosti by se mělo promítnout i do 
našeho vztahu ke Kristu, do našich modliteb a po vzoru apoštolů i do stále pravdivějšího 
chápání Kristova mesiánského poslání. 

P. Josef Kopecký, SDB 
OHLÁŠKY 
 

• Při likvidaci pojistné události poškození elektroniky rozhoupávání zvonů bylo farnosti 
pojišťovnou vyplaceno 42.064,- Kč. Oprava přístrojů stála 44.564,- Kč. Spoluúčast 
farnosti je 2.500,- Kč. 

 

• Předplatitelé časopisů IN a NEZBEDA si je mohou vyzvednout ve Velké síni. 
 

• Zveme rodiče na Rodičovský víkend a prosíme všechny, kdo by se ho rádi zúčastnili, aby 
se zapsali ve Velké síni na připravený papír. Po předběžném přihlášení, a zjištění počtu 
účastníků se bude dále řešit termín akce. Za pořadatele Honzík Šplíchal. 
 

 
 

 
 
 
Objevili krásně napsaný příběh naší první světice... ale zdá se, že se písař hodně pletl! Když 
opravíš chyby, správná písmena napíšeš za sebou a doplníš slovo, které chybí, zjistíš, kde sv. 
Ludmila odpočívá dodnes – buď ale hodně pozorný/á, ať ti žádné písmenko neuteče, kromě 
chybějícího slova je jich celkem 25! A podle tajenky můžeš hrob sv. Ludmily navštívit! 
 
 Svatá Ludmila se narodila na hradě Pšov, kde dnes leží město Mělnín. Její otec se 
jmenýval Slavibor a byl knížetem. Velmi mladá je vdala za knížepe Čechů Bořivoju. O 
něco později byl Bořivoj pokřtěn, možná na Velehradě. Přivedl si odtud skupinu kněží a 
usadil je na Revém Hradci, kde byl postaven první český chrám _____ Klimenta. Od nich 
přiňala křest i Ludměla. Bolivoj a Ludmila měli několik děté, jménem známe ale jenom 
Spytihněva a Vratislava. Tek se oženil s Drahomírou a měl s ní syny Václiva a Boleslava. 
Vratislav brzy zemřel. Jeho manželka měla lanovat zemi a Ludmila vychovávat oba vnuky. 
S Dlahomírou se ale neshodla, a těk se přestěhovala na hrad Tetín. Tady ji přepadli 
členové Drahomířiny druminy, aby ji zabili. Ludmila chtěla prolít ovou trev jako první 
mučedníci, ale její vrahová ji uškrtili vlastníd závojem. Popřbena byla nejplve na Tetíně, 
ile pozpěji dal její télo Václav převézt jinam.  

 
Tajenka: ______________________________________ 
 
 

Pošli vyluštěnou tajenku s kontaktem na sebe do středy 15.9. na faru a čeká tě malá odměna. Minulý 
úkol (malování hudby) zvládly Martinka a Nina, které mají odměnu uloženou na faře. 
 

ŽIVOT SV. LUDMILY 
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24. neděle v mezidobí  12.9.2021 
 

V I K A R I Á T K O  
ANEB 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE LITOMYŠLSKÉHO VIKARIÁTU 
 

Pokračování v příštím Slově na neděli O K É N K O  O . P A V L A  …  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stoupněte si na začátky cest… [Jr 6:16] 
 

 Každá „osobní víra“ je událost. Na jejím 
počátku je setkání s Bohem, které On 
inicioval. Směřuje ke zrození živé víry. Ta je 
pak podrobena růstu a zrání, aby přinesla 
plody. Růst a zrání křesťanské víry je růst a 
zrání naší lidské osoby, našeho pravého 
lidství. Vzorem [typem] pravého, zralého 
lidství je Pán Ježíš Kristus.  
 

 Prožití jakékoliv „prvotní události víry“ 
[když si všimneme!], je jen první krok, 
„prvotní impuls“, pozvání, které si žádá 
rozhodnutí a odpověď. Abych vás nemýlil, 
to, co jsem nazval „prvotní událost víry“ se 
netýká jen „konvertitů“ [těch, kdo uvěřili 
v dospělosti, jako já], ale zásadně všech 
křesťanů. Mladých lidí v období dospívání! 
Dospělých v průběhu života… „Prvotní 
impuls“ je „pozvání na cestu“, po které jsme 
ještě nevykročili, nebo pozvání, abychom 
„křesťanskou cestu“, na kterou nás rodiče 
postavili, vzali vážně za „svou vlastní“, nebo 
pozvání pokračovat v „křesťanské cestě“ na 
které váháme nebo „jsme se zastavili“, nebo 
jít po „křesťanské cestě“ na nové úrovni… 
Také vrátit se na cestu, ze které jsme uhnuli 
špatným směrem. Pozvání přichází v životě 
opakovaně.  
 

 První Ježíšova slova v evangeliu jsou 
trvalé pozvání: ‚Naplnil se čas a přiblížilo se 
Boží království. Obraťte se, a věřte 
evangeliu!‘ [Mk 1:15]. V kterýkoliv čas 
našeho života je [či může být] „plnost času“, 

ten pravý čas, příhodný čas, někdy snad i 
nejvyšší čas. Čas k obratu, změně myšlení, 
života a jednání, nebo oživení, obnovení, či 
prohloubení víry. A opět: každého z nás se to 
trvale týká, máme-li [anebo chceme mít] 
živou víru. Křesťanská víra je cesta životem: 
„křesťanská cesta“. Ježíš je na cestě a zve na 
cestu: ‚Pojďte za mnou‘ [Mt 4:19] říká 
učedníkům, ‚Pak přijď a následuj mě!‘ [Mt 
19:21] říká bohatému mladíkovi… ‚Já jsem 
ta cesta‘ [J 14:6] říká nám.  
 

 První křesťané svou „víru“ opravdu viděli 
jako „cestu“: ‚Apollos… byl poučen o cestě 
Páně… důkladněji mu vyložili Boží cestu‘ [Sk 
18:25-26] ‚vstoupili na cestu nového života‘ 
[Ř 6:4] ‚jste na dobré cestě ke spáse‘ [H 6:9]. 
Ale také ‚opustili přímou cestu‘ [2P 2:15] 
‚nepoznali cestu pokoje' [Ř 3:17] ‚cesta 
pravdy bude kvůli nim v opovržení‘ [2P 2:2], 
dokonce: ‚daly se na satanovu cestu‘ [1Tm 
5:15]. Jsme poutníci na cestě za [s] Kristem.   

 „Cesta víry“ je putování, „cesta životem“. 
Křesťanská víra není „navršení dalších 
povinností“ k těm, které už máme. Je to 
způsob, jak žijeme svůj život. Víra je 
dynamická, jako sám život. Je to neustálé 
tvoření nového. Je třeba víru žít, obnovovat, 
prohlubovat, pečovat o ní, starat se o její růst 
a zrání… Jako se staráme o život.  
 

 Bůh je Tvůrce. Umělec. Náš život z víry 
stále tvoří a my jsme ‚Spolupracovníci na 
Božím díle‘ [1K 3:9]. Spolutvůrci. „Společně 
malujeme krásný obraz“, Originál, na kterém 
bude „podpis“ Boha a můj. Jde o společné 
dílo, kde Mistr vede a doprovází svého 
žáka… Aby z ‚obrazu‘ naší vinou nebyla 
nakonec karikatura…  
 

 O. Pavel – Reverend 
AFORISMUS 
K největším pozemským cílům vedou 
šestiproudé dálnice - k největším duchovním 
cílům vede stezka pro dvě osoby. 
 

Pavel Kosorin 
 

 Zveme všechny mladé z litomyšlského 
vikariátu na vikariátní setkání mládeže, 
které se koná 24-25.9.2021 v Sebranicích. 
Připraven je zajímavý program, viz plakát. 
Prosíme, kdo se setkání plánujete účastnit, 
vyplňte, prosím, (ne)závaznou přihlášku 
(odkaz taktéž na plakátu). 
 

P. Kája Dvořák 
 
 

VÝROČÍ SV. LUDMILY 
 

Od smrti sv. Ludmily  letos  
uplyne 1100 let. Tato česká  
světice si jistě zaslouží naši  
pozornost jako moudrá žena, vychovatelka 
k pravdě, zbožná křesťanka, která zůstala 

věrná Kristu až k prolití vlastní krve. Možná 
o to víc, že dnes se s podobným příkladem 
často nesetkáme. Spolu s dětmi si můžete 
vyzkoušet různé nápady, ať v Okénku pro 
děti, nebo pomocí odkazu na Českou 
televizi, kde je připraveno několik programů 
o sv. Ludmile: 
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/
vyroci/svata-ludmila-1100-let/  
 
 

POSLOUCHÁŠ DOBŘE NEDĚLNÍ SLOVO? 
Pán Ježíš v okamžiku, kdy ho apoštolé 
označili jako zachránce lidí – Mesiáše – 
začal vyprávět, že Syn člověka bude muset 
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, 
velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit. 
To se neposlouchá hezky. Nemáš i ty dojem, 
že jít za Kristem by měla být ‚pohoda‘, bez 
námahy, vše zvládnout s úsměvem? A co 
Kristův kříž? Přemýšlej! 
 

Pro mladší děti:  
Víš už, že Ježíš je Syn Boží, máš ho rád/a a chodíš 
každou neděli do kostela. Existuje ale mnoho dalších 
důležitých věcí, které nám Bůh chce říci, například že 
do života patří radost, ale i bolest a smrt. Ježíš to vše 
sám prožil a proměnil v dobro. Podobně i my se to 
spolu s ním můžeme naučit.  
 

Pro starší děti a mládež:  
Ježíšova cesta životem nebyla vždy jednoduchá, a to i 
proto, že se nesnažil životem kličkovat, aby si mohl 
jenom užívat a vyhnout se zároveň všemu, co je obtížné 
a těžké. Náročné věci v našem životě jsou výzvy: když 
je přijmeme, ukážou nám novou perspektivu života. Je 
to podobné, jako když s námahou vyjdeme na horu, z 
které pak budeme mít úplně jiný rozhled!  
 

Zkus s sebou několik dní nosit „svůj kříž“ – cokoliv, co 
tě trochu fyzicky omezí (pár knížek navíc v batohu, 
kámen, něco neskladného v tašce navíc), přičemž 
vybranou věc nesmíš ztratit ani ji nikde schválně nechat 
nebo zapomenout. Vzájemně si doma nebo ve skupině 
povídejte, jak se vám dařilo, jestli to bylo těžké, zda ti 
někdo nabídl pomoc…  
Dokážeš si teď víc všímat omezení, která mají druzí, a 
případně jim také pomoci? 
 
 
 
 


