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Milí farníci a poutníci.
Při srpnové první sobotě nás
navštívil pan biskup Pavel Posád,
který nás povzbudil v duchovním
životě. Také jsme s autobusem
poutníků navštívili poutní místo
Mariahilfberg u Gutensteinu, kde
nás přivítal P. Gerhard M. Walder,
náš bývalí farář, a i nyní je stále
kaplanem našeho poutního místa.
Byli jsme rádi za jeho přivítání
a milé přijetí.
Měsíc srpen, byl tedy plný mnoha
událostí v životě každého člověka.
Pro děti a studenty byl druhým
měsícem prázdnin, ve kterém
prožívali nejrůznější tábory, dovolené s rodiči a další akce. Pro pracující byl
měsícem dovolených, na druhé straně obdobím horlivé práce při sklizni
letošní úrody na polích. Za ni při první sobotě poděkujeme, vždyť je pro nás
darem od Pána Boha. Darem na němž se ovšem podílíme také svou prací,
a tak jsme spolupracovníky Stvořitele. Podílíme se sním v jeho péči
o tvorstvo.
Pojďme tedy společně k naší Matce: Příčino naší radosti, oroduj za nás.
Váš duchovní správce R.D. Jaroslav Laštovička

Příběh: Cibule
V jedné povídce vypráví Dostojevskij o ženě, která byla po
dobu svého života velmi zlá. Po její smrti bylo všem jasné, že
po sobě nezanechala jedinou stopu dobra.
Chopili se jí ďáblové a hodili ji do ohnivého jezera. Poblíž však
stál anděl strážný a říkal si: Kdybych si vzpomněl na něco
dobrého, co ta žena udělala, mohl bych o tom říci Bohu. Něco
ho napadlo a povídá: „Bože, jednou vytáhla na své zahradě
cibuli a darovala ji jedné žebračce.“
Bůh odpověděl: „Vezmi tu cibuli a podej jí ji do jezera, aby ji uchopila za stonek
a vytáhni ji za ni. Pokud to dokáže, může jít do ráje. Pokud se ale stonek cibule
přetrhne, zůstane tam, kde je.“
Anděl běžel k jezeru, podal ženě cibuli, aby se za ni vytáhla a pomalu jí pomáhal.
Málem se mu to podařilo, když však byla už téměř venku, pověsili se na ni další
hříšníci a žena se rozzlobila a odkopávala je nohama. „Já mám být vytažena, ne
vy, to je moje cibulka, ne vaše!“
Jakmile to řekla, cibule se přetrhla, a žena spadla zpátky do jezera a tam hoří
dodnes.

Je Bůh mrtev? Ptá se Benedikt XVI.
… Bůh není jen nějakým teoretickým závěrem představ
o světě, jímž se utěšujeme, jehož se přidržujeme, či se
s ním prostě míjíme. To je dnes patrné všude tam, kde
je Bůh důsledně popírán a kde jeho nepřítomnost už
není ničím zmírňována. Kde je Bůh vytěsněn, jde
zpočátku zdánlivě všechno dál jako doposud.
Nadále se běžně rozhodujeme v základních věcech, nadále přetrvávají základní
životní způsoby, třebaže už pozbyly svého zakotvení. Jestliže však jednou lidská
srdce skutečně zasáhne zpráva, že Bůh je mrtev – jak to vyjádřil Nietzsche –,
pak se všechno změní. To se dnes projevuje například v tom, jak věda zachází s
lidským životem, jak se z člověka zcela automaticky stává objekt techniky a jak
se člověk jako takový stále víc vytrácí. Když se uměle „pěstují“ embrya, aby
věda měla „výzkumný materiál“ a získaly se tak zásoby orgánů určené k užitku
jiných lidí, zřídka už je tím někdo šokován. To všechno si žádá pokrok a cíle jsou
přece tak ušlechtilé: zlepší se tím kvalita lidského života, alespoň tedy života
těch, kdo si takové služby mohou dopřát. Jenže chápe-li se člověk sám co do

svého původu a svých kořenů už jen jako objekt, jestliže „produkuje“ a je při té
produkci selektován podle přání a užitečnosti, co si pak má člověk o člověku
ještě vůbec myslet? Jak se k němu má chovat? Jaký vztah bude mít člověk
k člověku, když v druhém už nedokáže nalézt nic z Božího tajemství, když
v něm vidí pouze objekt vlastní výrobní dovednosti? Co se zde projevuje ve
„vysokých“ sférách vědy, spatřujeme všude tam, kde se ve velké míře podařilo
vyrvat Boha ze srdcí lidí. Existují dnes svobodná pásma obchodu s lidmi,
cynického spotřebovávání člověka, a společnost je proti tomu bezbranná.
Například zločinecké syndikáty z Albánie neustále zastírají pravý stav věcí
a dodávají na protilehlou pevninu ženy jako prostitutky. A protože je tam
dostatek cyniků čekajících na toto „zboží“, jsou tyto zločinné organizace stále
mocnější. Obrana je nucena konstatovat, že ať této hydře zla pozutíná sebevíc
hlav, neustále jí dorůstají nové. Což sami všude kolem sebe nevidíme, jak
v prostředí zdánlivě řádném a uspořádaném vzrůstá násilí a stává se stále
samozřejmějším a nespoutanějším? Nemíním tento scénář hrůzy dále
prodlužovat. Měli bychom se však zamyslet, zda Bůh přece jen není původní
skutečností, základním předpokladem každého „realismu“, takže bez něho nic
nezůstane zdravé a neporušené.

Něco pro zasmání

Krátké zprávy pro vás
• 386. měsíční pouť 1. soboty se koná 3.9. 2022 – Dá-li Pán
Bůh
V 15h německá mše svatá; v 18h mši sv. spojenou
s poděkováním za dary letošní úrody celebruje Mons.
Karel Simandl, apoštolský rada na nunciatuře v Berlíně
• 8.9. poutní den u obrazu P. Marie Znojemské, mše sv. v 8 h
a v 18 h
• 9.9. Znojemské vinobraní – mše sv. v 17 h u sv. Mikuláše
18,30 h koncert u V. Novák u sv. Mikuláše
21 h koncert Mosty u sv. Michala
• 10.9. Znojemské vinobraní, mše sv. ve 12 h u sv. Mikuláše
na poděkování
15,30 h koncert chrámové sbory u sv. Michala
17 h koncert Znojemský orchestr u sv. Mikuláše
19 h ZUŠ Němčice u sv. Michala
• 387. měsíční pouť 1. soboty se koná 3.9. 2022 – Dá-li Pán
Bůh
V 15 h německá mše svatá; v 18h mše sv.
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