
 

18. července – 24. července 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.7. 

Pondělí 16. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Stanislava Horáka, 

rodiče z obou stran, živé  

a † rodiny 

Úterý 

19.7. 

Úterý 16. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † otce Ing. Františka 

Dokládala 

Středa 

20.7. 

Sv. Apolináře,  

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za † Zdeňku Páterovou, 

švagra Ladislava, dvoje  

† rodiče, dar zdraví a duše 

v očistci 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.7. 

Sv. Vavřince 

z Brindisi, kněze  

a učitele církve 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

22.7. 

Svátek  

sv. Marie Magdalény 

St. Jičín 17:00 

za † Marii Petřkovskou,  

† manžela, † zetě a dvoje 

rodiče a ochranu Boží 

a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Bernartice 17:30 mše svatá 

23.7. 

Svátek sv. Brigity, 

řeholnice,  

patronky Evropy 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Janovské,  

† syna Františka, Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Neděle 

24.7. 

 

 

 

17. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Huba,  

† manželku, zetě a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

Bernartice 9:15 mše svatá 

Hůrka 10:00 mše svatá–pouť ke sv.Anně 

St. Lhota 10:45 mše svatá  
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    17. 7. 2016 – 16. neděle v mezidobí            34./ročník VII.  

„Netrapte se žádnou starostí - druzí to ochotně udělají za vás.“ 

 

 

 

/Pokračování článku z minulého čísla „Je jóga jenom cvičení?“/ 

Je mnoho svědectví lidí, kteří zažili destruktivní působení jógy. Zde je jedno z nich:  

„Pamatuji si prázdniny, o kterých jsem šel na blok individuálního 
cvičení jógy. Po výuce jsem se cítil psychicky zničený, začaly se 
objevovat myšlenky, kterých jsem se nedokázal zbavit, negativní 
myšlenky ve vztahu k sobě samému. (…) Přestal jsem se modlit, byl jsem 
přesvědčen, že si vystačím sám a že problémy zvládnu  
s probuzenou vnitřní silou. (…)  

Jóga mě dovedla k vnitřnímu ztroskotání, k odmítnutí toho, co mi dříve dávalo 
radost, nakonec až k strašlivé samotě. Stal se ze mne samotář, sobec maximálně 
soustředěný na svoje tělo a své myšlení jakožto nástroj, který ovlivňuje tělo a vlastní 
pocity. Nepočítal jsem s Boží vůlí, s jeho plánem pro můj život. Duše byla někde 
zapomenuta. Stále častěji jsem vstupoval do spirituality hinduismu. Jakožto křesťana 
mě čím dál víc mrzačila a vzdalovala od vlastní přirozenosti. Změna diety přivodila 
zničení organismu, ztrátu na váze a veliké soustředění na zdravou stravu. Pochopil 
jsem, že jsem se stal otrokem.  

Nemohu dělat to, co chci, dokonce i když jde o tak zásadní lidskou potřebu, jako je 
strava. Že nemám možnost svobodného výběru. Jednoho dne jsem po cvičení ztratil 
vědomí. Začaly fyzické problémy, zdravotní potíže neurologického původu. Podle 
lékařských vyšetření jsem byl v pořádku, ale já sám jsem se cítil čím dál hůř. (…)  

**************************************************************************************** 
Jóga je filosofický systém, její praktikování se pojí s přijetím hinduistického učení. 

Dnes už vím to, co mi při výuce neřekli – že v sanskrtu opakované mantry mohou být 
jména hinduistických božstev nebo duchů. (…)  

Jóga není tělesné cvičení. Je to duchovní záležitost, která mě přivedla  
k obrovskému utrpení fyzickému i duchovnímu, odvedla mě od mých známých a od toho, 
co mi kdysi dávalo opravdovou radost.“ (Niebezpieczna joga, s. 16–18)  

P. dr. hab. Aleksander Posacki to vykládá tak, že skrze praktikování jógy člověk „krok 
po kroku se zanořuje do svého nitra a v souvislosti s tím už není schopen navazovat 
kontakty s druhými. Následně tento stav odosobnění přijímá jakožto správný a dobrý.  
Je to v rozporu s povoláním člověka ke konání dobra ve službě lásky.“ (tamtéž, s. 66)  
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Jóga je systém cvičení, který vychází z náboženského 
světonázoru, ve kterém není místo pro osobního Boha. Cílem 
těchto cvičení je uvolnění okultistické energie  
(ne náhodně ztotožňované s hadem), zatracení vlastního já,  
což může vést k démonickému zotročení.  

Musíme si ujasnit, že člověk sám nemůže pro sebe získat spásu – je to dar, který 
dostáváme. Bůh totiž, který nás touží obdarovat plností štěstí, nás tak velice miloval, „…že dal 
svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ (Jan 3,16) 
Zatímco každý pokus dosáhnout spásy sám od sebe je odmítnutím daru Božího 
milosrdenství a otevíráním se pro působení zlých duchů.  

Díky Kristově oběti se s Ním můžeme skutečně spojit a naplnit se jeho Duchem: „Nebo 
snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, jenž je ve vás a jehož máte od Boha?  
A že nepatříte sami sobě? Byli jste zkrátka a dobře koupeni! Oslavujte tedy Boha ve svém těle.“ 
(1 Kor 6,19–20)   

Evidentně uvedení okultistických energií v našem těle do pohybu není oslavou Boha  
v našem těle! Je to hřích proti prvnímu přikázání.  

Co dělat? 

Jaký je tedy nejlepší způsob setkání se s Bohem? Jak se očistit a vzdálit od každodenních 
problémů?  

Svatý Jan Pavel II. nás vybízí k co nejčastějšímu přijímání Krista ve svatém přijímání  
a k jeho uctívání v Nejsvětější svátosti: „Je krásné důvěrně s ním rozmlouvat, ležet na jeho 
hrudi jako milovaný učedník (srov. Jan 13,25) a nechat se jemně pronikat nekonečnou láskou jeho 
Srdce. Má-li se křesťanství v naší době vyznačovat především »uměním modlitby«, jak necítit 
novou potřebu setrvávat dlouho v duchovním rozhovoru, v tiché adoraci, v postoji lásky před 
Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti? Kolikrát jsem, moji milovaní bratři a sestry, učinil tuto 
zkušenost a čerpal z ní sílu, útěchu a podporu!“ (Ecclesia de Eucharistia, 25)  

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty zde zdůrazňuje: „Musíme stavět náš život  
na Eucharistii, hledět na Toho, který je Světlem. Ať vaše srdce setrvávají u jeho Božského 
Srdce. Proste Ho o milost, abyste Ho mohli poznávat, o milost Ho milovat, o odvahu Mu sloužit. 
Horoucně Ho hledejte. Skrze Marii, Příčinu naší radosti, objevíte, že nikde jinde na světě nejste 
lépe přijímáni, více milováni než Ježíšem žijícím a skutečně přítomným v Nejsvětější svátosti. 
On tu je doopravdy, ve vlastní Osobě, a čeká na vás.“  

Pamatujme tedy, že nejlepším způsobem setkání se s Bohem, jediným 
Zdrojem radosti, lásky a pokoje, je Eucharistie – využívejme ji co nejčastěji, 
a když nám je těžko a cítíme potřebu „se ztišit“, jednoduše setrvávejme před 
Nejsvětější svátostí.  

Odevzdejme Ježíšovi všechny své problémy, trápení a zranění. Dovolme mu, aby nás 
uzdravoval, proměňoval, zbavoval sobectví a učil nás milovat. 

(www.fatym.cz, převzato z časopisu Světlo 23/2016 ) 

Různá oznámení 
 

 
 

 

Zájemci o tuto pouť do Medjugorje se mohou zapisovat na listinu 

v našem kostele, kde najdete také přihlášky. Pokud se přihlásí 

minimálně 8 osob, autobus přijede pro poutníky také na Starý Jičín. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte v sakristii do neděle 31.července 2016. 

S dalšími dotazy se můžete obrátit osobně nebo telefonicky na 

p.Zbořila: 739 556 850.  

http://www.fatym.com/storage/201405151840_Bez n%C3%A1zvu1.png
http://www.maticecm.cz/index.php?act=periodika&per=1&pact=4&idpa=54bf598cd84a6f2c0697a5cdb3198f9

