
 
 

v týdnu od 3.7. do 10.7. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za + Romana Wojnara Č 

NE 

3.7. 

14. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 Za + Helenę Motyčka P 

Hn 8:45 
Za + Josefa a Marii Brysovy, živou  

a + rodinu Ptákovou a Kafonkovou 
Č 

Tř 10:00 Za + Za + Františka Mece Č 

PO 

4.7. 
Sv. Prokopa, opata Hn 

kaple 
8:30 Za + Františka Mece Č 

ÚT 

5.7. 

Slavnost sv. Cyrila, 

mnicha, a Metoděje, 

biskupa,  

patronů Evropy,  
hl. patronů Moravy 

zasvěcený svátek 

Hn 8:00 
Za + Marii a Metoda Machovy, rodiče  

a prarodiče z obou stran 
Č 

ST 

6.7. 

Sv. Marie Gorettiové, 

panny a mučednice 
Hn 7:00 

Za żywych i + parafian oraz z prośbą  
o nowe powołania duchowe 

P 

ČT 

7.7. 
 Tř 18:00 Za živé a + členy živého růžence Č 

PÁ 

8.7. 
 Hn 18:00 

Za + sestry Janu a Renatu  

a + otce Pavla (15. výr. úmrtí) 
Č 

SO 

9.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie KL 16:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

NE 

10.7. 

15. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Jana Krawiec, synów Jana i 

Franciszka, synową Janę, żywą i + rodzinę 
P 

Hn 8:45 
Za + Františka Musila, rodiče,  

+ Jana a Marii Březinovy 
Č 

Tř 10:00 Za + Franciszka Mec  P 

 
 



 
 

z neděle 03.07.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• V úterý: v Hnojníku v 7:30 hod modlitba růžence, mše sv. v 8 hod pouze v Hnojníku 
• V sobotu: v Hnojníku v 18:30 hod adorace zakončená požehnáním 

************************************************************************  

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
 

*** 
     JE LIBERALISMUS PŘEKÁŽKOU PŘI HLEDÁNÍ BOHA? 
 
     Jako všechny věci má i liberalismus dvě stránky. Tou dobrou je, že máme možnost se rozvíjet ve všech 
směrech. A tou špatnou, že se může zvrhnout a začít škodit, když se odtrhne od základu, od Božího zjevení. 
My jako křesťané tvrdíme, že všechno, co vynalezneme, patří k poslání člověka, který si má podmanit 
zemi. Nesmí to ovšem dělat bez vazby na Boha. 
 
Bez mantinelů nemůže společnost existovat 
     Nepřekonatelný fenomén židovského Desatera tkví v tom, že staví mantinely, které zajišťují svobodu v 
pravém slova smyslu. Bez mantinelů nemůže společnost existovat. Bůh je od toho Bohem, že staví takové 
mantinely, aby lidi mohli prospívat. A když ho odmítnou – „Bůh je mrtev“ (Nietzschův výrok) – tak pak 
bohužel mají, co sami chtěli... 
 
Nejhorší problém nastane, když na místo Boha dosadíme člověka 
     Nejhorší problém pro společnost nastává, když na místo Boha dosadí člověka. To je osvícenectví, 
Francouzská revoluce a další katastrofický vývoj, z něhož vyplývá, že člověk je jediný, kdo rozhoduje o 
tom, co je a co není pravda. Co se má a nemá dělat. To je konec společnosti a nemůže to dobře 
dopadnout. Jakmile člověk jednou opustí Boží moudrost, zvrhne se a končí perverzí. Všechno je dobré – 
sex, jídlo, práce... Ale stane se, když se tyto danosti dostanou mimo Boží řád? Sex se stane otázkou nižších 
pudů a nástrojem využívání druhých, z jídla se stane obžerství, z pití opilství, z léků se stanou drogy, z 
práce příležitost k zlodějnám nebo prostředek k ničení přírody a podobně. Moc pervertuje na totalitu. 
 
Pokud se člověk vykašle na Boha, končí v zvrácenostech 
     Pokud se tedy člověk vykašle na Boha, končí v zvrácenostech. Vše vychází ze špatně interpretované 
svobody. Lidé si často neuvědomují, že svoboda končí tam, kde je svoboda a právo toho druhého. A 
současný liberalismus někdy ignoruje všechny dosud stabilní morální hodnoty, posouvá otázku pravdy. 
Už není pravdivé to, co pravda je, ale to, co si mohu dovolit. Jsem nezávislý, jsem svobodný. Můžu si 
udělat, co chci, jsem sám sobě pánem, nepotřebuji žádného Pána Boha nad sebou. Svoboda nemůže být 
absolutní, protože by byla na úkor druhého člověka. Nemůžu prožívat svobodu bez ohledu na svobodu 
druhých. Ze špatně pochopeného liberalismu vychází mnoho špatného. Samozřejmě je tomu stejně i v 
případě špatného pojetí „tradičních konzervativních hodnot“.      
 
   Nebýt ani konzervou, ani liberálem, ale být uchvácený Kristem 
     A papež František? To je takový farář. Žádná vysoká, objevná teologie ve srovnání s Ratzingerem to 
není, ale je v něm evangelijní podstata. Jde na kořen věci. Proto také jeho dialog se všemi denominacemi. 
Jemu jde o to, aby byl člověk uchvácený Kristem. Jeho netradiční projev má u lidí kladnou odezvu. Když 
lidé vidí, jak hoří pro Krista, přechází to trochu i na ně. Což by se snad mohlo promítnout i v tom 
dnešním ryze světském smýšlení. A jestliže mu mnozí vyčítají liberálnost, přílišnou otevřenost, tak totéž 
mohou vyčítat Ježíšovi, který dával přednost pohanům před všemi židovskými učiteli.      
                                                                                                                                          Zdroj: www.vira.cz                                                   


