
 

7. listopadu – 13. listopadu 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.11. 

Pondělí 32. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:30 

za † Karla Hasala, † syna Ing. 

Karla Hasala a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živou rodinu 

Petřkovice 16:00 mše svatá za děti a mládež 

Úterý 

8.11. 

Úterý 32. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Josefa Vahalíka,  

† rodiče a sourozence  

a za duše v očistci 

Středa 

9.11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 
St. Jičín 17:00 

za † sestru Ludmilu 

Malouškovou, za † Zdenku 

Juřicovou, † manžela Karla 

Vyškovského, † snachu 

Danuši a živou rodinu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

10.11. 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže  

a učitele církve 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

11.11. 

Památka sv. Martina, 

biskupa 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za obdržené dary a milosti 

s prosbou o dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu a za 

duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

12.11. 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 

 

17:00 

 

na poděkování Pánu Bohu  

za obdržené dary a milosti  

u příležitosti 90 let života 

s prosbou o dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu 

křest: Nikol Pešková  

Neděle 

13.11. 

Fatimský den 
 

33. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 
Svátek  

sv. Anežky České 
 

Hody Jičina 

Sbírka – Den bible 

St. Jičín  7:45 
za živé a † občany Jičiny 
/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 pouť ke sv. Anežce /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    6. 11. 2016 – 32. neděle v mezidobí            50./ročník VII.  

„Neboj se duchovní hloubky, ještě nikdo se v ní neutopil.“ 

Odpouštět – i bez omluvy? 

Jen milosrdenství zachraňuje 

Odpouštět je velmi obtížné. Odpuštění někomu, kdo nás 
napadl nebo urazil, instinktivně cítíme jako slabost,  

jako frustraci, a dokonce pokoření. 
 

Odpuštění cítíme, jako bychom se vzdali svého dobrého práva. Vzdáváme se 
práva druhému oplatit, vyvinout na něho tlak, i když nám vnitřní hlas říká, že si to 
zasloužil. Odplatit dobrem těm, kteří nám způsobili zlo, nepokládáme to konec 
konců za slabost, i když nám to ukládá evangelium? Nevnímáme to, jako by se 
bezpráví dávala přednost? Nedáváme tak zlu podnět, aby dále pokračovalo?  

Z tohoto důvodu se nám jeví jako oprávněné jednání: odpustíme, ale jen tomu, 
kdo uzná způsobené bezpráví a požádá nás o odpuštění.  

Na to však musíme odpovědět: takové jednání je nesprávné. Odpuštění musí 
být jednostranný akt. Právě proto se z pohledu tohoto světa jeví jako znamení 
slabosti, ale v Božích očích je to naopak znamení síly. Svatý Pavel právem 
poukazuje na zkušenost, kterou nemůžeme přehlížet: Boží Syn nečekal se svým 
odpuštěním na naši lítost a tím méně na to, až se staneme svatými.  

Milost evangelia stojí jednoznačně v protikladu k naší lidské logice: když jsme 
totiž byli ještě zcela slabí, Kristus v Bohem určený čas zemřel za naše hříchy. 
Důkaz, že nás Bůh miluje, spočívá v tom, že za nás zemřel, ještě když jsme byli 
hříšníci.  

V tom je moc lásky: poráží zlo dobrem. Odpuštění je cesta mého obrácení, 
milosrdenství cesta mého zachránění. A jaké je to odpuštění: odpuštění slíbené 
na kříži! Zachraňují mě Ježíšova zranění, která jsem mu způsobil.  

Někdo může nyní namítnout: když přijímáme svátost pokání, musíme vzbudit 
lítost a dobré předsevzetí. Není to důkaz, že lítost nad chybou je nezbytným 
předpokladem pro odpuštění? To přirozeně souhlasí. Ale při bližším pohledu se 
zde jedná o přijetí již uděleného odpuštění. Bůh nám totiž nabízí své odpuštění 
bez předběžných podmínek.  

Kromě toho je to vážná pastorační a duchovní otázka. Často jsme lidem říkali, 
že Bůh nám stále odpouští, a lidé si z toho vyvodili, že se nemusí zpovídat ani 
obrátit. Obávám se, že výsledkem je spíše vlažná prostřednost než zářící svatost. 
To je typický příklad pro polopravdy, ze kterých se vyklube totální omyl.  



To, že je nám nabízeno odpuštění, je jedna věc, že ho přijímáme, je druhá věc. 
Když zpovědník zjistí, že kajícník sice své hříchy vyznává, ale nemá vůbec v úmyslu 
se od nich odvrátit a změnit své srdce, může mu dát sice požehnání, nikoliv však 
absoluci, rozhřešení. To by byl formalismus bez účinku. 

Nesmíme zapomínat: Satana a zatvrzelé hříšníky nepřivedla do pekla skutečnost, 
že hřešili více než ostatní, nýbrž to, že nemají lítost.  

Použijme nyní tato kritéria na naše mezilidské konflikty: Není mým úkolem změnit 
srdce nepřítele. Jsem povolán k tomu, abych se za něho modlil a přes to všechno ho 
miloval. Jinými slovy, mým úkolem je změnit moje srdce. Nečekám na to, až druhý 
přede mnou padne na kolena. Nenáleží mi také, abych ho svou odpouštějící dobrotou 
pokořoval. Neprožívám již předem den, kdy konečně přizná své chybné jednání.  
Ale také tím nepopírám to zlé, co mi učinil. Já však také neztotožňuji to, co učinil,  
s tím, čím je.  

Jako Boží dítě a ubohý hříšník daruji své odpuštění, přinejmenším vnitřně, nebo 
slovem, či gestem, když je to možné. Toto moje odpuštění je ryzí dar. Ten druhý  
má svobodu, jak s tímto darem naloží, zda ho přijme, nebo ignoruje, nebo odmítne.  

Já však jsem přesvědčen: Z dlouhodobého hlediska zvítězí milosrdenství.  

/Alain Bandelier, z časopisu VISION 2000 – 6/2009 / 

 

 
 Má církev skutečně moc odpouštět hříchy? 

Ano. Ježíš nejenom sám hříchy odpouštěl, ale také k tomu povolal církev  

a propůjčil jí svou moc osvobozovat lidi od jejich hříchů. [981-983, 986-987] 

Službou kněze je člověku darováno Boží odpuštění a jeho vina je smyta tak 

dokonale, jako by se nikdy nestala. Kněz může takto jednat jedině díky tomu, 

že mu Ježíš dává podíl na své božské moci odpouštět hříchy. 

 Může kněz sdělovat někomu dalšímu, o čem se dověděl ve svátosti 

smíření? 

V žádném případě ne. Zpovědní tajemství má absolutní platnost. Každý 

kněz by byl exkomunikován, kdyby sděloval někomu jinému cokoliv 

z toho, co se dověděl ve svátosti smíření. Dokonce ani policii nesmí nic říci 

nebo naznačit. [1467] 

Sotva by kněz bral něco jiného tak vážně než právě zpovědní tajemství. Známe 

kněze, kteří raději podstoupili mučení a smrt, než by ho porušili. Proto lze ve 

svátosti smíření hovořit zcela otevřeně a s naprostým klidem knězi svěřit úplně 

všechno, protože jeho jediným úkolem v tomto okamžiku je být „Božím 

uchem.“ 

Různá oznámení 

Milí farníci,  

každou neděli po mši svaté je pro vás otevřena naše nová farní 

knihovna, která se nachází v suterénu fary vedle farní klubovny. 

Zájemce, kteří přijdou do knihovny poprvé, čeká poutavý výklad 

s doporučením nejzajímavějších titulů…  

Nabízí se široký výběr duchovní četby pro všechny 

věkové kategorie – bible, časopisy, životopisy, naučná 

literatura, beletrie, knihy o partnerských vztazích,  

o výchově, modlitby, novény, církevní dějiny, filozofie, 

psychologie, liturgie, mariánská tématika, seznámení s tématy jako je 

okultismus, magie, exorcismus, očistec, jiná náboženství, přednášky  

z duchovních obnov, knihy našeho o.Petra Dokládala a mnoho dalšího. 
 Přijímáme také další (nejen nové) knihy do farní knihovny.  

Kdo chcete věnovat duchovní literaturu, můžete knihy přinést  
do knihovny.  

 
Centrum pro rodinu a sociální péči 

pořádá DUCHOVNÍ OBNOVU PRO ŽENY 
na téma „Když vyschne studna“, přednáší P. Klement Rečlo ze Stěbořic. 

Obnova se uskuteční v sobotu 19. listopadu 2016 
od 9.00 v Opavě, v minoritském klášteře. Cena 200,- Kč. 

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, tel.: 731 625 617. 

 
V sobotu 19. listopadu 2016 se uskuteční pouť fatimského apoštolátu 

k pražskému Jezulátku. Program bude zahájen v 10 hodin. Pontifikální mši 

sv. ve 14 hodin bude sloužit J.E.Mons. Jan Vokál, sídelní biskup 

královéhradecký v chrámu Panny Marie Vítězné. Bližší informace na webu 

www.cm-fatima.cz. 

 

Beseda pro táty 
Zveme táty i dědečky na setkání pro otce v úterý 29. listopadu 2016 od 18:00 

hodin na faře v Hranicích (Školní náměstí 38). Besedu povede Mgr. František 
Zakopal, lektor a psycholog s mnohaletou praxí a se zkušenostmi získanými nejen  

v ČR, ale i v zahraničí. Zabývá se vzděláváním dospělých, zejména v oblasti profesionální 
komunikace v krizových situacích, vyjednávání, asertivity a týmové spolupráce, zvládání 
zátěže a stresu a řešení konfliktů. V současné době spolupracuje s Centrem pro rodinu 
Vyškov.  

mailto:jdostalova@prorodiny.cz
http://www.cm-fatima.cz/
http://www.hranice.dcpr.cz/programy/pro-muze/besedy/276-beseda-pro-tat%C3%ADnky.html

