
 

12. prosince – 18. prosince2016, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.12. 

Panny Marie 

Guadalupské 
St. Jičín 17:00 

za † Anastasii Krutílkovou,  

† manžela, † 3 syny,  

† 2 rodiče, švagry a švagrové, 

živé rodiny a ochranu Boží, 

Panny Marie a Ducha Svatého 

Úterý 

13.12. 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 

 
Fatimský den 

St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Středa 

14.12. 

Památka  

sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 

St. Jičín 

 

 

Loučka 

17:00 

 

 

17:00 

na poděkování za 80 let 

života, ochranu Panny Marie  

a za živou rodinu a na jistý 

úmysl, modlitební společenství 

mše svatá 

Čtvrtek 

15.12. 

Čtvrtek po 3.neděli 

adventní 

Palačov 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

16.12. 

 

 

Pátek po 3. neděli 

adventní 

 

 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

dětská mše svatá  

za† Josefa Pospěcha, 

† Ladislava Vahalu, † rodiče  

a ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

17.12. 
Sobota 17. prosince St. Jičín 17:00 

za † rodiče Hruškovy, živou  

a † rodinu a Boží ochranu 

Neděle 

18.12. 

 

 

4. NEDĚLE  

ADVENTNÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † Marii Krutílkovou, 

manžela, syna, dvě snachy, 

s prosbou o Boží požehnání 

a ochranu Panny Marie pro 

celou rodinu a za duše  

v očistci/o.Petr/ 

křest: Tobiáš Brož  

Bernartice 9:15 mše svatá/o.Jiří / 

St. Lhota 10:00 mše svatá/o.Petr/ 
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„Přijď, Pane, a vysvoboď nás!“Ž 146 

 

 

Němec ze severu jde po jižním italském městě. Obdivuje staré pláce 
a pohoršuje se na tom, jak je ulice špinavá. Ital se ušklíbne: „Není potřeba mít 
čistou ulici, ale srdce. Nestojí to tak v evangeliu?“ Není to ostatně jenom  
v evangeliu. Čistota srdce je všeobecně náboženský pojem. Podle toho, jak silný je 
v různých náboženstvích pocit viny, vyjadřuje se i potřeba očištění. Vědomí lidské 
slabosti pak pomáhá ke vzniku očistných ritů, obřadů. Avšak k pravému očištění  
od zla nestačí pouhá vnější ceremonie. Pravé očištění člověka se děje ctnostným 
životem.I křesťanství klade požadavek čistoty srdce. Dokonalá láska k Bohu je 
neslučitelná s poskvrněným srdcem. Proto věříme v očišťování i ve smrti, v očistec. 
Tím spíš se musíme očišťovat zde na zemi. Ti, kdo z východních otců vidí cíl života  
v kontemplaci, rozjímání, rádi opakují větu Izáka Syrského: „Duše vidí Boha podle 
toho, jak má čisté srdce.“ Přirovnávají duši ke studánce, která odráží nebe,  
je-li voda průzračná.  

„Co tedy k tomu cíli vede,“ tj. k čistotě srdce, píše Kasián, „toho se chopme 
všemi silami; co od toho cíle odvádí, před tím utíkejme jako před nebezpečím  
i škodou.“ Není tedy divu, že se tou otázkou zabývá i Ježíš v evangeliu. Píše:  
V denním životě nás mnoho vnějšího poskvrňuje: prach, bláto, dotyk se stěnou. 
Proto se umýváme a vyměňujeme šaty, abychom dokázali, že se nás špína netýká, 
že my sami jsme čistí. V obrazném smyslu nás poskvrní i špatné řeči, pomluvy.  
Ale i v tomto případě se umíme hájit nebo alespoň doufáme, že řeči přestanou,  
že pravda zase vyjde najevo.  

Horší je tomu však při takových vlivech, kterým říkáme pokušení. Vidíme obraz, 
ten budí myšlenku, zrodí se chuť provést něco, co je proti Božímu zákonu. 
Peněženka leží na podlaze, je to něco vnějšího, a přece myšlenka přivlastnit si cizí 
peníze pronikne do srdce. Právě proto se vyhýbáme příležitostem ke hříchu, 
špatnému prostředí, abychom neupadli. Poskvrňuje nás tedy něco vnějšího?  
Zdá se, že ano. „Kdo pohlédl na ženu, už v srdci zhřešil...“(srov.Mt 5, 28). Tak to 
vysvětlovali starověcí stoikové. Ale křesťané si jsou dobře vědomi, že ten proces 
není mechanický. Aby myšlenka z vnějšku se stala naší vlastní, musíme uvnitř 
dobrovolně souhlasit. Teprve tento vnitřní souhlas ke zlu nás poskvrní. 

Co poskvrňuje člověka 



Člověk nepodléhá mechanicky vlivům zvenčí. Navazuje se skutečností styk, dialog. 
Dítě se nejdřív ptá: „Co je to?“ Ale hned nato přijde další otázka: „Nač je to? Co s tím 
mohu udělat?“ Potom teprve přijde rozhodnutí. Sv. Maxim Vyznavač vysvětluje tento 
proces příkladem podobným tomu s peněženkou na zemi. Nejsou zlé peníze. 
Neposkvrní mě ani myšlenka, co by se s penězi dalo udělat. Ta přišla jakoby sama, 
když jsem peníze uviděl. Je tedy pořád ještě zvenčí. Ale jenom zvnitřku srdce může 
vyjít rozhodnutí peníze ukrást. To rozhodnutí pak poskvrní člověka, i kdyby se mu třeba 
nepodařilo zlý skutek provést. Jeden východní mnich to vyjádřil výstižně. Stěžoval si 
mu mladík, že je tuze citlivý, že má mnoho dojmů a že se bojí, aby jim nepodlehl. 
Uslyšel radu: „Neboj se dojmů, boj se rozhodovat pod jejich vlivem!“ 

V tom smyslu platí výrok Ježíšův: „Z nitra, ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky.“ 
Na první pohled je tato věta evangelia v rozporu s tím, co jsme doposud řekli, že totiž 
špatné myšlenky přicházejí zvenčí, zevnitř je souhlas. Ale tak tomu je v prvním stadiu. 
Kdo už jednou zlou myšlenku dobrovolně do srdce vpustil, ta tam zapustí kořeny  
a rozroste se jako plevel v dobré půdě.  

PseudoMakarius píše, že zlé myšlenky jsou hadi. Pustíš-li je do ráje srdce, usadí se 
tam a udělají si tam hnízdo líhně. Psychologicky tento proces uměl mistrovsky vylíčit 
Shakespeare ve svých dramatech. Tak např. Othello, benátský mouřenín, tam 
vystupuje jako čestný a věrný muž. Ale uvěřil zlému našeptavači, který nařknul 
Othellovu manželku z nevěry. Žárlivost ho mučí, vztek ho dusí, stane se nakonec 
vrahem své vlastní ženy. Vášeň, která oslabí a nakonec zničí člověka, má obyčejně 
takové malé a bezvýznamné počátky. Proto už staré latinské přísloví říká: „Vzdoruj 
začátkům! Pozdě se hledá lék, když se zlo časem rozmnožilo.“ 

/Tomáš Špidlík, www.radiovaticana.cz/ 

************************************* 

„Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně 
pohnulo v jejím lůně.“(Lk 1,41) 

 

Maria přináší Ježíše do Alžbětina domu. Potřebují ho i naše rodiny? 

Milé děti,  

myslíte si, že s vámi ve vašem domě žije Pán Ježíš? Je to těžká otázka. Když se 

nad ní zamyslíme, může nám přijít na mysl, že přece Pán Ježíš nemá u nás svůj 

vlastní pokoj ani žádné věci, dokonce ani místo u stolu. To ale neznamená, že by  

s námi nebydlel. Je s námi stále. A vždycky, když se ti podaří poslechnout rodiče, 

když někomu pomůžeš, když se na někoho usměješ, když kolem sebe rozdáváš 

lásku, je Pán Ježíš s tebou obzvlášť rád. To, že známe Pána Ježíše a můžeme žít 

podle toho, jak nás to sám naučil, je velký dar. Ale ne v každé rodině tomu tak je. 

Jsou rodiny, kde Pána Ježíše neznají. Jsou rodiny, které dveře svého domu 

před ním zavírají. A to je velmi smutné.  

Co můžeme udělat my, aby tomu tak nebylo? Můžeme se podívat na Pannu 

Marii - přináší Ježíše do domu Alžběty. Jakmile uslyšela Mariin pozdrav, ona  

i její dítě se zaradovali. Maria přišla Alžbětě pomoct, ale nepřišla sama.  

Byl s ní také Ježíš a to způsobilo velikou radost. Maria nás učí, že všechno,  

co děláme, máme dělat s Ježíšem, aby on mohl žít v nás a spolu s námi 

přicházet k druhým. Lidé potřebují Ježíše, naše rodiny potřebují Ježíše i my ho 

potřebujeme, protože tam, kde je Ježíš, tam je radost.  

Čemu se můžeme tento týden od Panny Marie učit? 

 

si s ním popovídat. 

kamarádů, které v Pána Ježíše nevěří. 

 
a bude mít z naší návštěvy radost. 

také Ježíš. Pozvěme Ježíše do všeho, co budeme dělat. 

***************************************************************************************************** 

Různá oznámení 
  

ve spolupráci s křesťanskou organizací 
pořádá    VÝSTAVU BETLÉMŮ 

v klubovně Orla ve Staré škole č.p.1 na Starém Jičíně 
Sobota    17. prosince -        zahájení     15.00 - 18.00  

Neděle    18. prosince -        9.00 - 11.30  13.00 - 17.00  

Pondělí   19. a úterý 20. prosince - dopoledne  pro školy a školky   

(po telefonické domluvě-  tel:733413341) 

Pondělí  19. a úterý 20. prosince - odpoledne 13.00 - 17.30  

Přijďte se zastavit v předvánočním shonu a zadívat se do krásy a detailů každého 

vystaveného originálu. Na vaši účast se těší pořadatelé. 

**************************************************************************************************** 
 Děti základní školy vás zvou na vánoční představení s pohádkou, 

zpěvy a hrou školní kapely. Vystoupení se uskuteční v úterý  

13. prosince v 16 hodin v sále Kulturního domu na Starém Jičíně.   

 

 Vánoční stromky se budou v našem kostele zdobit ve čtvrtek  

22. prosince od 16 hodin. Poté následuje úklid kostela.  
Každá pomocná ruka vítána  

mailto:tomas.spidlik@centroaletti.com

