
 

11. července – 17. července 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.7. 

Svátek sv. Benedikta, 

opata, patrona Evropy 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

12.7. 

Úterý 15. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

13.7. 

Sv. Jindřicha 

 
Fatimský den 

St. Jičín 16:30 

za † manžela Františka 

Bezděka, † syna Petra,  

† rodiče Žofii a Václava 

Indrákovy, † syna 

Vladimíra, živou rodinu  

a ochranu Panny Marie 
/intence ze 16.7./ P.Stanečka 
modlitební společenství 

Čtvrtek 

14.7. 

Bl. Hroznaty, 

mučedníka,  

Sv. Kamila de Lellis, 

kněze 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

15.7. 

Památka  

sv. Bonaventury, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín - není mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

16.7. 

Svátek  

Výročí posvěcení 

katedrály,  

Panny Marie 

Karmelské 

St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

17.7. 

 

 

 

16. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

 

St. Jičín  7:45 
za † Mgr. Radka Sýkoru  

a živou rodinu 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Láska = 3D. Dát druhému dobro.“ 
 

Je jóga jenom cvičení? 
Svatý Jan Pavel II. řekl: „Někteří křesťané nadšeně vítají určité 

věci, které vycházejí z náboženských tradic Dálného východu, 
například některé techniky a metody meditace a askeze. V určitém 
prostředí se staly jakousi módou a jsou přijímány z velké části 
nekriticky.“ (Překročit práh naděje. Tok, Praha 1995, s. 93) 

Tato slova svatého Jana Pavla II. jsou dnes obzvlášť aktuální. V současnosti jsou 
jednou z nejpopulárnějších podob relaxace nejrůznější cvičení jógy. Už se neomezují 
jenom na stále častěji vznikající „školy jógy“, ale dostávají se také do veřejných prostorů – 
jóga se cvičí v parcích, využívá se ve vyučovacích hodinách ve školách, v poradnách pro 
těhotné ženy, v klubech seniorů...  

Jenom cvičení? 

Častokrát se dokonce i praktikující katolíci dávají strhnout vlnou „dobročinné síly“ jógy  
s tvrzením, že přece pro ně jsou to jenom relaxační tělesná cvičení a nespojují je  
s vymezenou filosofií. Je to doopravdy možné?  

Odpověď na tuto otázku můžeme najít v Katechismu katolické církve, který 
zdůrazňuje: „Je tedy chybné soudit mravnost lidských skutků jenom podle úmyslu, který jim 
dává podnět, nebo jen podle okolností (prostředí, společenský nátlak, donucování nebo 
nutnost jednat atd.), které tvoří jejich rámec.“ (KKC 1756) 

Potvrzení téhož najdeme rovněž ve slovech svatého Pavla: „Vystříhejte se zla všeho 
druhu.“ (1 Sol 5,22)  

Hodně těch, co studují a zkoumají východní kultury, si všímá, že jóga je v podstatě 
ponořena ve světě bohů a duchů a zakládá se na jejich přivolávání  
do přítomnosti (což může dovádět k posedlosti), a jednotlivé pozice jsou zasvěceny 
různým bůžkům. Gesta a cvičení v józe tedy nemohou být duchovně neutrální.  
Vede to k tomu, že když cvičíme jógu, otevíráme se (třebas nevědomě) pro působení 
zlých duchů a jsme zataženi do jisté podoby modloslužby (viz Ex 23,24).  

V čem spočívá jóga? 

Otec Joseph-Marie Verlinde – katolický kněz – jako mladý vědec s nejlepšími 
předpoklady ztratil víru. Ve vlně popularity filosofie Východu se začal zajímat o jógu  
a meditaci. Poznal tehdejšího guru transcendentální meditace – Maharishiho Maheshe 
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Yogi, prožil několik let v himalajských ašramech /Ašram = klášter nebo náboženská škola, pozn. red./, byl 
jeho žákem. Tam prohluboval své znalosti východní filosofie a tam také došlo k jeho obrácení.  
Ve svých svědectvích otec Verlinde sděluje, v čem přesně spočívají cvičení jógy. Říká,  
že úkol jógy spočívá v tom, abychom nesli pozemskou energii v našem těle až do vrcholu hlavy 
– poněvadž když se spojí pozemská energie s energií kosmickou, tehdy zmizí „iluze 
individuální osoby“.  

Otec Verlinde zdůrazňuje, že jsou různé podoby jógy, ale všechny mají stejný cíl. Například 
úkolem hathajógy (opírá se o fyzická cvičení) je to, aby skrze pozice těla způsobila, že se ona 
energie v těle pozvedá výš.  

Co to je za energii? 

Není to žádná ze známých fyzických energií: Je to energie okultistická – čili taková, která 
se nedá ani změřit, ani zvážit. Ta „energie“ se nazývá kundaliní a je zobrazována jako malý had 
(srov. Gn 3,1). Má procházet od začátku páteře až k vrcholu hlavy. Poněvadž počátkem je základ 
páteře, proto se vlastně jóga cvičí v sedu v pozici lotosového květu.  

Kudy přesně má ta energie procházet? 

Má se pozvedat okultistickými kanály – čili takovými, které nepatří k našemu fyzickému tělu. 
Podle východní víry máme tři takové kanály, které se sedmkrát protínají. Vlastně ty body 
průniku jsou zajímavé, protože se tam nacházejí čakry – takové jakoby energetické pumpy, 
které mají vysílat energii (kundaliní) nahoru.  

Aby se to usnadnilo, jóga doporučuje kromě fyzických cvičení 
rovněž cvičení dechové – pránájámu. Jejich cíl je úplně stejný – mají pomoci 
pozvednout onu energii. Jak to udělat? Například s pomocí přesných dechových 
technik se přivádíme do stavu, ve kterém je tlačena vzhůru.  

Třetí podoba jógy se týká technik koncentrace. Spočívají na opakování manter v mysli, 
které jsou slovy speciálně vybranými takovým způsobem, aby vyvolaly ozvěnu právě v těch 
jakoby energetických pumpách (čakrách). 

Můžeme tedy pozorovat, že jóga se soustřeďuje kolem čaker. Pohyby těla, dech, 
koncentrace – to všechno k tomu, aby se čakry daly do pohybu. Všechno směřuje  
k tomu, aby energie (kundaliní) byla dovedena do vrcholu hlavy, protože když se tak 
stane, osobní já zmizí a objeví se pocit sjednocení se vším.  

Pokud tohle všechno víme, snáze porozumíme tomu, co zachycuje Grzegorz Fels  
a v knize Niebezpieczna joga objasňuje: „Někteří vyznavači jógy tvrdí, že v jejím 
praktikování nevidí nic zlého, protože odmítají všechnu filosofii, která za tím vším stojí. 
Takto chápanou jógu berou jako určitý způsob soustavy cvičení, sloužících k relaxaci. 
Když se na to zeptali jednoho indického jogína, měl s úsměvem odpovědět: »Ať cvičí. 
Čakry se jim i tak otevřou.« Propagátoři jógy potvrzují zcela jasně, že filosofie  
a praxe jsou nerozlučné.“ (Niebezpieczna joga, s. 31–32)  

Přibližují nás cvičení jógy k Bohu? 

Ani trochu! Jeden člověk, jehož jóga dovedla k závažné démonické závislosti, 
řekl: „Jsem přesvědčen, že jóga je satanistická. Kdo ji praktikuje, otevírá sám sebe 
démonickému působení.“ 

Kardinál Joseph Ratzinger zdůrazňuje, že „charakteristickým rysem mystiky tohoto 
způsobu (jogína) je zkušenost totožnosti: mystik tone v oceánu »naprosté jednoty« (…). 
Na posledním stupni toho prožitku mystik nepoví svému Bohu: »Jsem Tvůj«, ale jeho 
formule by zněla: »Já jsem Ty.«“ Žel, to je nejhorší forma modloslužby, kterou satan 
nabízí na samém počátku: „Budete jako Bůh.“ (Gn 3,5) Zarážející je to, že biblický text 
vlastně na tomto místě ztotožňuje satana s hadem. 

Otec J.-M. Verlinde často před jógou varuje: „Výsledky západní  
a východní mystiky jsou zcela protikladné. To nejsou různé cesty vedoucí na 
stejný vrchol, je to dosažení úplně opačných štítů: štítu pokory a štítu pýchy! 
Jedni přicházejí k Pravdě, druzí k iluzi.“ Štít pýchy je absolutní egoismus,  
čili peklo. Štít pokory je absolutní láska, čili nebe.  

/POKRAČOVÁNÍ V DALŠÍM ČÍSLE FARNÍHO ZPRAVODAJE/ 

 
 Co znamená, že „církev je Kristova nevěsta“? 

Ježíš Kristus miluje církev, jako ženich miluje nevěstu. Navěky se s ní 

spojuje a dává za ni svůj život. [796] 

Ten, kdo byl už někdy zamilovaný, tuší, co je láska. Ježíš ji zná a sám sebe 

nazývá ženichem, který se s vášnivou láskou uchází o svou nevěstu a touží 

s ní slavit svátek lásky. Jeho nevěsta – to jsme my, jeho církev. Už ve 

Starém zákoně je Boží láska k vyvolenému národu přirovnávána k lásce 

mezi mužem a ženou. Ježíš se uchází o každého z nás. Jak často však bývá 

takříkajíc nešťastně zamilovaný do těch, kteří o jeho lásce nechtějí nic 

vědět a kteří ji neopětují!? 

Různá oznámení 
Změny v pořadu bohoslužeb příštího týdne – od neděle 10.7. do soboty 
16.7. bude náš o.Petr Dokládal na dovolené. V případě pohřbu kontaktujte  
P. Františka Dostála z Hustopeč n./B. na tel.č. farního úřadu: 581 626 040. 

Novojičínská pohřební služba CHARITAS přestěhovala svou kancelář na  
ul. Sokolovskou 26 (vedle papírnictví). Telefonní čísla zůstávají stejná jako 
dosud, tj. pevná linka: 556 708 800, mobil: 604 983 456. 
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