Desatero Božích přikázání – XVI.
2. přikázání
Přísaha a slib

Farní dopis č. 199 – duben 2020
Milí farníci a poutníci.
„Pokoj vám!“, takto zdraví Ježíš Kristus apoštoly ve večeřadle, když za nimi po svém
zmrtvýchvstání přichází skrze zavřené dveře. Je to pozdrav Vítěze nad hříchem, smrtí i
světem. Pozdrav, který přináší do srdcí apoštolů odpuštění, přijetí a pokoj.
V těchto dnech však prožíváme závěr postní doby, které pod vlivem různých omezení našeho
společenského života prožíváme jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Jsme tak svědky, jak
svět ve kterém žijeme je křehký a spolu s ním je křehký i celý pozemský život člověka.
Můžeme tak více vnímat nejistotu všech pozemských jistot, na které jsme doposud nějak
spoléhali a kterými jsme se třeba nějak obklopili. Kéž se nám toto zpochybnění našich
dosavadních jistot nestane cestou k pádu ale k povstání – k hledání skutečných jistot a
základu, který nepodléhá proměnám času. Tedy k hledání samotného Boha, který je „stejný
včera, dnes i navěky.“ Kéž jsou v tomto čase pro každého z nás také posilou slova samotného
Ježíše Krista: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa!“ (Mt 28,20)
Podobně jako samotný Bůh nepodléhá proměnám času ani Boží zákon – Desatero Božích
přikázání, které daroval člověku ke šťastnému životu už zde na zemi. Věnovat pozornost
jednotlivým přikázáním, zachovávat je a řídit se jimi ve svém životě bude vždy moudré a
správné, protože nám ukazují cestu k Bohu a životu s Ním. Ke druhému přikázání, které se
týká úcty k Božímu jménu tak ještě patří přísaha a slib.
Udělat slavný slib anebo přísahat znamená brát Boha za svědka toho, co se tvrdí nebo říká.
Znamená to dovolávat se božské pravdivosti jako záruky vlastní pravdivosti. Je tedy těžkou
urážkou Boží, když někdo volá Boha za svědka a při tom lže nebo už předem ví, že svůj slib
nesplní. Toto se týká i manželského slibu, který je zároveň spojen s přísahou. Boží zjevení
samotnou přísahu nezakazuje, ale lidské svědectví musí být ve shodě s Boží autoritou a
pravdou. Většinou se přísaha vyžaduje, kde chybí dostatečné důkazy určité události. Ale i tak
Pán Ježíš varuje před přísahou: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: Nebudeš křivě přísahat,
ale splníš Pánu své přísahy. Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte. Ale vaše řeč ať je ano, ano,
ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“ (Mt 5,33;37) Je samozřejmé, že dovolávat se Božího
svědectví při různých malichernostech, je také urážkou Božího jména. Přísaha by totiž nebyla
vůbec třeba, kdyby člověk mluvil vždy pravdu…
Co se týká slavných slibů daných Bohu, je dobře, když se věřící nejdříve poradí se svým
zpovědníkem. Např. se může stát, že někdo v nemoci slíbí, že až se uzdraví, že vykoná něco
mimořádného, a potom s tím má velké těžkosti a nesnáze. Nebo není také správné, když
vážně onemocní dítě a matka v touze, aby se uzdravilo, slíbí Bohu, že je později věnuje
duchovnímu stavu. Může pouze udělat předsevzetí, že se bude snažit vychovávat je tak, aby
mohlo být Bohem povoláno, ale vše má nechávat na Boží vůli.
Takto můžeme poznat, že neuvážené sliby přinášejí člověku vždy těžkosti. Bůh totiž sliby
člověka bere vždy velmi vážně. Člověk je jimi vůči Bohu zavázán a proto, aby Boha neurazil,

musí je vždy dodržet…
S požehnáním pro všechny…

Modlitba v čase tísně – od arcibiskupa Jana Graubnera
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

P. Stanislav Váša

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.

Krátké zprávy pro vás:
Dnešní 357. měsíční pouť 1. soboty – 4. dubna 2020.
Poutní mše sv. bude sloužena knězem soukromě.
Poutní kostel bude otevřen po celý den pro soukromou modlitbu.
Časy bohoslužeb o Květné neděli a Velikonočních svátcích budou ještě upřesněny.
Všechny další akce a poutě se budou konat v závislosti na délce trvání mimořádných
opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií Koronaviru.
Oslava výročí 800 let od první dochované písemné zmínky o obci Hl. Mašůvky. –
Děkovná mše sv. k tomuto výročí se zasvěcením farnosti a obce Panně Marii bude 23.
května v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Jindřich Bartoš. Srdečně zveme
všechny kněze, farníky i poutníky k této duchovní mimořádné příležitosti pro naše poutní
místo a celou obec Hl. Mašůvky.
Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020
Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha
milostí i obrácení - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního
festivalu – v termínu 29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní
zájezdy budou doprovázet kněží. Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní
pohodě přispívá velmi dobré společenství věřících lidí. Více informací najdete
na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731 604 178. Přihlásit se můžete
na emailové adrese nemecjan3@seznam.cz Na každého se těšíme
358. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 2. 5. 2020
V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v
kostele celebruje P. Jan Sokulski, CSsR, farář v Tasovicích.
Adresa: Řím.katol. farnost, 671 52 Hl. Mašůvky, CZ,
tel. číslo: 533 534 944

