
 

31. října – 6. listopadu 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

31.10. 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 
St. Jičín 17:00 za děti a mládež z Vlčnova 

Úterý 

1.11. 
Slavnost  

VŠECH SVATÝCH 

St. Jičín 17:00 za farníky 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Středa 

2.11. 

VZPOMÍNKA  

NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

St. Jičín 

8:30 

 

 

17:00 

 

za † Ing. Františka 

Dokládala, Mgr. Věru,  

bratra MUDr.Víta 

za † farníky 

modlitební společenství 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Čtvrtek 

3.11. 

Sv. Martina de Porres, 

řeholníka 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

4.11. 

Památka sv. Karla 

Boromejského, 

biskupa 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

svátost smíření  

za † Aloise a † Ludmilu 

Hájkovy, za † rodinu 

Málikovu a Miroslava Hájka 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

5.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 

17:30 

18:30 

 

 

 

 

„mariánské večeřadlo“ 

za rodinu Vašendovu  

a Jelínkovu s poděkováním  

za dary Boží a prosbou o dar 

zdraví a ochranu Panny 

Marie /o.Dobija/  

Neděle 

6.11. 

 

32. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

hody Petřkovice 

 

Sbírka na kostel 

St. Jičín  

7:45 

 

 

 

 

 

14:00 

za † Jaroslava Kovařčíka, 

duše v očistci s prosbou  

o dar plnosti života v Božím 

království pro naše zemřelé 

a Boží ochranu pro živou 

rodinu /o.Petr/ 

pobožnost na hřbitově 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Petřkovice 9:15 hodová mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 
10:45 

15:00 

mše svatá /o.Dobija/  

pobožnost na hřbitově 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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„Strach zaklepal na dveře. Víra šla otevřít. Nikdo tam nebyl.“ 

Ježíš – přítel zkorumpovaných 
Ježíš s lidskou tváří neboli Bůh s lidskou tváří: právě takový se nám ukazuje v dnešním 

evangeliu. Kristus, který se zajímá především o člověka, chce „přebývat“ s ním: nezajímá 
ho především jeho morální profil, ale jeho „tvář“, jeho jméno. A tato touha přebývat s ním je 
tak velká, že Ježíš nejen navazuje kontakt s ním jako první, oslovuje ho jménem,  
ale dokonce sebe sama zve na návštěvu. Tak velká je jeho touha!  

Kristus nepřijde k ztroskotanému Zacheovi s výtkou, s odsouzením, s pranýřováním. 
Nepřijde s karabáčem či bičem odsouzení, ale s jemností a taktem. Začíná velmi prostě  
a lidsky: chce přijít k němu na návštěvu, prostě být s ním. A tímto krokem vyvolá reptání 
kolemstojících: on se však nebojí kritiky, ztráty popularity, odsuzování ze strany 

nechápajících a úzkoprsých. Tito se obávali, že se Ježíš tímto způsobem staví 
na stranu hříchu, když se zkompromituje se zkompromitovaným. Ježíš však 
ukáže, že jeho snížení se k hříšníkovi přináší ovoce: hříšník přijímá spásu, 
mění svůj život. Ježíšův kreativní přístup k hříšníku, a ne strnulý přístup 
„spravedlivého“ zástupu, má moc proměnit lidský úděl. Je to zkrátka přístup 
kreativní, tvůrčí, protože tvoří něco nového, nový lidský život, novou tvář. 

Tento bláznivý Kristův přístup neskončil před 2000 lety, neskončil Zacheem: pokračuje 
dodnes. Právě eucharistická hostina je novým zpřítomněním jeho hostiny s hříšníky, se 
zkompromitovanými lidmi jako jsme my, kteří nemají třeba odvahu přiznat své kompromisy 
s hříchem. Tentýž Ježíš je přítomný při slavení Eucharistie: Ježíš, který nás zná jménem, 
zná náš život, naše selhání a neúspěchy, třebas „natřené na růžovo“ jinými životními 
úspěchy (kariérou, bohatstvím – však podobně byl na tom „bohatý a úspěšný“ Zacheus). 

Tento muž z Nazareta vidí naše slabé touhy setkat se s ním a vychází nám vstříc: 
oslovuje nás jménem, navazuje s námi osobní vztah, vidí nás v anonymním davu v kostele 
(ale i ve světě!). Bez jeho oslovení bychom nebyli schopni se mu přiblížit, zůstali bychom 
pouze schovaní v davu. Ježíš, stejný jako tehdy, se snižuje k nám v Eucharistii, skrze 
kterou k nám chce „přijít na návštěvu“ a zůstat v našem domě.  

Je to stejný Kristus, který se doprošuje, abychom mu otevřeli dveře svého „domu“  
a přijali ho. Bůh se snižuje k člověku, čistý k hříšnému, silný k slabému! 

Zacheus pochopil a zareagoval správně: přijal Krista. My často nemáme jeho odvahu, 
ale spíš zdrženlivý postoj davu: Kristus přece nemůže přijít k hříšníku! Nemůže přijít  
ke mně, nemohu ho pustit do svého „nepořádku“, do svého harampádí. Tyto námitky 
možná neformulujeme tak výslovně, ale ve skutečnosti jsou v nás a nedovolují pustit Krista 
„k tělu“, k srdci. A kromě toho pustit Krista do svého domu je nebezpečné: mohlo by se stát 
něco nepředvídatelného, netušený zvrat, jako v Zacheově případě. A toho se bojíme: 
opustit svoje jistoty, svůj majetek, svůj zaběhaný a „fungující“ životní styl. Je přece lepší 
stát na straně většiny, na straně anonymního davu: je lepší zůstat stranou a „uchovat“ si 
své jistoty. Anebo? 

/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

Jaký je můj skutečný postoj ke Kristu: postoj Zachea nebo davu? Postoj ochoty a otevřenosti, nebo 
zdrženlivosti, strachu a pouhého „rozumování“? Kam až pouštím Krista: do celého „svého domu“?  
Anebo jen do některé části, krásně vyzdobené a upravené? Pouštím ho i do „sklepa“? 



Jsme vyzývání k získávání odpustků, které potřebujeme a pomáhají nám.  

Víme ale, oč se vlastně jedná? Co známe, používejme k dobrému.  

Co neznáme, snažme se poznat. 

Co jsou to odpustky? 
Odpustky (latinsky indulgentiae) jsou prominutí časných trestů před Bohem  
za hříchy, jejichž vina a s ní související věčné tresty již byly odpuštěny. Je to 
odpuštění, které může náležitě připravený věřící obdržet prostřednictvím 
církve. Podle toho odpouštějí-li všechny časné tresty, nebo jen část, rozlišují se 
odpustky na úplné a částečné. Každý věřící přitom může získat tyto odpustky buď 
sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. Udělení částečného odpustku 

se již dnes neoznačuje dny nebo roky, ale znamená, že věřící, který s kajícím 

srdcem vykoná skutek obdaření částečným odpustkem, dostane z moci církve navíc 
stejný díl odpuštění časného trestu, který již dosáhl samotným tímto činem. 
Znamená to tedy, že „podíl odpuštění je zdvojnásoben". K tomu, aby byl někdo 
způsobilý získat odpustky, musí být pokřtěný, neexkomunikovaný a ve stavu 
milosti. K tomu, aby způsobilý člověk odpustky získal, musí mít úmysl  
je získat a musí splnit uložené skutky v předepsané době a stanoveným 
způsobem. 

Jak získat plnomocné odpustky? 

Plnomocný odpustek můžeme získat jen jednou denně. Výjimku může tvořit případ, 
když je člověk v nebezpečí smrti. Plnomocný odpustek je nám udělen např.: 

 Nejméně půl hodiny rozjímáme nad písmem svatým s úctou povinnou 

Božímu slovu. 

 Modlitba růžence v kostele, v rodině, nebo jiném společenství.  
Růženec je třeba se modlit nepřetržitě, bez přerušení. 

 Přijmeme požehnání papeže městu a světu (Urbi et Orbi), 

a to i prostřednictvím rozhlasu či televize. 

 Když se zúčastníme nejméně třídenních exercicií. 

 Zbožně vykonáme křížovou cestu. Na místech zastavení rozjímáme 

o utrpení a smrti Krista. 

 Zbožně používáme předmětů posvěcených papežem, nebo biskupem.  

Tento plnomocný odpustek může být získán jen na svátek sv. Petra a Pavla. 

 Vykonáme nejméně půlhodinovou adoraci před Nejsvětější Svátostí. 

 Obnovíme křestní slib použitím jakékoliv obvyklé formule během oslavy 
velikonoční vigilie, nebo při výročí našeho křtu. 

 Navštívíme v době od 1. do 8. listopadu hřbitov a pomodlíme se  

za duše v očistci. 

Pro získání plnomocného odpustku jsou nutné čtyři věci: 

o vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek 
o přijetí svátosti smíření, 
o eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, 
o navíc je požadováno, aby se nelnulo ke hříchu - ani k všednímu. 

Podmínky zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou být splněné 
i několik dní před, nebo po vykonání předepsaného skutku. Pro získání několika 

plnomocných odpustků v různých dnech stačí jedna zpověď. Kdo se úplně 
nezbavil záliby ve hříchu, nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává 
odpustek pouze částečný. 

Získání částečného odpustku 

Částečný odpustek můžeme získat, když při konání svých běžných denních 
povinností a snášení životních břemen obrátíme svou mysl k Bohu  
a v důvěře přidáme „střelné modlitby". Dále, když s milosrdným srdcem 

a oživení duchem víry pomůžeme službou našim bližním, kteří jsou v nouzi, 
nebo když se v kajícím duchu zdržíme něčeho, co nám je dovolené a příjemné. 
Částečný odpustek lze získat vícekrát za den. Mezi velkým množstvím modliteb 

a skutků spojených s částečným odpustkem patří kupříkladu: 

 modlitba Magnificat 

 recitace Apoštolského vyznání víry, 

 pozorná přítomnost při kázání, 

 modlitba Anděl Páně, 

 návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé. 

Odpustky a zemřelí 

Svatý Tomáš Akvinský píše: "Někteří lidé žijící na tomto světě, a duše 

přebývající v očistci, jsou milostí v silném spojení s Bohem a přece se k nim 
nevysílá modlitba... Ti, kteří jsou v očistci, přestože jsou výše než my pro svoji 
neschopnost konat hřích, jsou pod námi v trestech, které trpí a podle toho 

nejsou v takovém stavu, aby se za nás modlili, ale naopak, aby se za ně konaly 
modlitby."  

Církev zná jen jeden způsob spojení s dušemi v očistci. A tím jsou naše 
přímluvy a modlitby za ně. Církev tak již od prvních dob křesťanství 
uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela za ně 
eucharistickou oběť. V tomto kontextu také doporučuje odpustky a kající 
skutky za zemřelé. Proto můžeme číst i dnes v katechizmu katolické církve: 

„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství 
svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, 
aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy." 

Zcela logicky lze předpokládat, že každá duše osvobozená z očistce, 
v okamžiku vstupu do církve oslavené bude pamatovat na ty, kteří přispěli  
ke zkrácení jejích časných očistcových trestů. 

/Mgr. Darius Sputo, www.farnostlouka.cz/ 

Různá oznámení 
Milí farníci, minulou neděli proběhl v našem kostele Misijní jarmark. Výtěžek z této akce činí  
8 574,- Kč. Na Misie se při mši svaté vybralo 22 724,-Kč. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať. 

Od pátku 4. 11. 2016 začne ve farní klubovně probíhat opět Misijní klubko. Scházet 

se budeme každý pátek od 15:30. Všechny děti jsou srdečně zvány. Těšíme se na vás. 


