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16. 9. 07 – 24. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 4 – 11 – 12. 22 – 28 
Žalm 14 
2. čtení: 1 Tm 1, 12 – 17 
Evangelium: L 15, 1 – 10 
Ztracenou ovci, navráceného hříš-

níka, bere pastýř na ramena s radostí, ne 
s blahosklonným pocitem nápravce 
zbloudilých.  S takovým by hříšníci ani 

celníci ke stolu nešli. A on by promarnil 
velkou možnost, a to jen proto, že 
nechtěl propást výhru. Je ale sebe-
uspokojení vůbec nějaká výhra? 

23. 9. 07 – 25. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 8, 18 – 9, 1 
Žalm 79 
2. čtení: 1 Tm 2, 1 – 7 
Evangelium: L 16, 1 – 13 
Kdo by věřil, že majetek může být 

ikonou víry ?! Nejsme-li ovšem jeho 
služebníci. Pak už Kristu sloužit nelze, 
některé věci jsou nespojitelné. Ne, že by 
nebylo posláním křesťana spojovat, 
stavět mosty. Ale falešná spojení vy-
trhují věci z jejich souvislostí, takže 

vlastně rozdělují. A my víme, kdo 
rozděluje – diabolos. Jak nebýt sluhou 
bohatství, moci, vlivu? Nemyslet si, že 
jsme pány. Jsme „jen“ správci, i vlastní 
život toliko spravujeme. A jak spisovatel 
Tolkien nezamlčel, správce nemá právo 
bránit návratu krále. 

30. 9. 07 – 26. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 32, 1 – 3a. 6 – 15 
Žalm 91, 1 – 6. 14 – 16 
2. čtení: 1 Tm 6, 6 – 19 
Evangelium: L 16, 19 – 31 
Přijde-li  nás někdo z mrtvých 

varovat před místem muk, obrátíme se 
k pokání? Proč se neobrátit spíš proto, 
že se mrtví nevracejí. Vraťme se my, 
dokud jsme živí, dokud to jde. Vždyť 
hebrejské tešuva, pokání, znamená ná-

vrat. Návrat k Bohu. Vraťme se i my z 
místa muk, ještě, než jsme tam došli. 
Tam by nám nechybělo ani tak svlažení 
rtů, ale blízkost dvou bytostí: Boha a 
člověka, jež je božím obrazem. Ony 
přece stojí za pár kroků. Navíc? 
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Slovo úvodem 

Milé sestry, milí bratři, 
v tomto sešitku se nedočtete, 
v jakém duchu se nesou naše 
bohoslužby, a zdali v Duchu Sva- 
tém. Dozvíte se jen, kam vést své 
kroky, kde slavit památku Smrti a 
Vzkříšení našeho Pána. On Sám 
řekl: „ …kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam 
já jsem uprostřed nich.“ O ne- 
dělích, svátcích, veškerých boho- 
službách  se naše cesty městem 
kříží pod Křížem. Každý den  se 
naše cesty životem zkříží s Ukři- 

žovaným. Někdy snad jdeme i 
kousek cesty s Ním. Někdy jsme, 
jako Šimon Kyrénský, myšlen- 
kami spíš na svém poli, jindy už 
na Jeho vinici. Každá bohoslužba, 
každá modlitba je křižovatkou, 
kde se naše cesta setkává s Ce- 
stou, jež je zároveň Pravdou a 
Životem. A kráčíme-li po ní, kéž 
neváháme svědčit kolemjdoucím 
o naději, která v nás žije. 
Amen. 

Jakub Houdek

Kalendář farní obce 

Pravidelné bohoslužby 

Neděle 1700 – eucharistická slavnost s nešporami 
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami 
Čtvrtek 1900 – modlitba breviáře se čtením 

Svátky 

Sobota 8. 9.:  svátek Narození Panny Marie. Lit. barva: bílá. 
Pátek 14. 9.:  svátek Povýšení svatého Kříže. Lit. barva: červená. 
Pátek 21. 9.:  svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Lit. barva: 

červená. 
Pátek 28. 9.:  slavnost Sv. Václava, mučedníka a patrona České země. 

Lit. barva: červená 
Sobota 29. 9.:  svátek Božích andělů. Lit. barva: bílá 

Kalendárium 

2., 4., 9., 11. 16. a 23. 9.: bude místo biskupa Dušana sloužit při 
bohoslužbě Mgr. Martin Marcinko. 
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15. 9.: farní pouť po českosaském Švýcarsku ke svátku Povýšení sv. 
Kříže. Bližší informace buď na internetových stránkách 
www.starokatolici.cz nebo u Mgr. Martina Marcinka. 
25. 9.: bude při bohoslužbě koncelebrovat utrechtský arcibiskup Joris 
Vercammen. 
27. 9.: v katedrálním chrámu sv. Vavřince se bude konat oslava 10 let 
konsekrace biskupa Dušana. 

Nedělní čtení 

2. 9. 07 – 22. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 2, 4 – 13 
Žalm 81 
2. čtení: Žd 13, 1 – 8. 15 – 16 
Evangelium: L 14 1. 7 – 14 
Třeba i dobrá myšlenka na nepravém 

místě, v nesprávných souvislostech, 
uškodí, stane se nesnesitelnou, je vy-
těsněna někam do podvědomí. Tu a tam 
patří něco k sobě: milý host má svojí 
židli. Když mu ji jiný milý host zabere, 

je s omluvou přesazen.  A křeslo v čele 
stolu vždy patří Bohu. Kdo si na něj 
sedne, zjistí, že nemá čím pohostit. 
Pozval-li chudé, dříve to pozná. Bohatí 
mu to celé ztíží, mohou se pohostit sami. 
Ale opravdu ze svého? 

9. 9. 07 – 23. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 18, 1 – 11 
Žalm 139 
2. čtení: Flm 1 – 21 
Evangelium: L 14, 25 – 33 
Ke stavbě věže je třeba mít kamení, 

dřevo, spoustu věcí. Ale ještě více je 
třeba něco nemít: strach, že věž spadne, 
zničí ji nepřítel, bude zaclánět výhledu, 
bude v ní zima… Kdo si nerozpočítá 
stavivo, nic nepostaví.  Kdo si příliš 
pečlivě rozpočítá své strachy, bolesti, 
křivdy, výmluvy, skončí stejně.  Je třeba 

se zřeknout otce, matky, bratří, sester… 
Zřeknout se jich jako těch, kteří mají jít 
za mnou. Mají totiž jít se mnou, a to za 
Kristem. A co na tom, že třeba jiným 
způsobem, jiným tempem. Jít za 
Kristem. Pak neuvázneme ve věži, 
kterou si sami postavíme, ale dopu-
tujeme do domu našeho Otce. 

 

 


