
 

8. leden – 14. leden 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

8.1. 

Pondělí 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, za † tatínka, 

ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Úterý 

9.1. 

Úterý 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Františka Hasala,  

† rodiče z obou stran a dar 

zdraví pro celou rodinu 

Středa 

10.1. 

Středa 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † manžela Karla Rosu,  

† rodiče z obou stran,  

† bratra Miroslava a 

ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

11.1. 

Čtvrtek 1.týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

12.1. 

Votivní mše sv. 

k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu 

St. Jičín 17:00 
za† rodinu Kučerovu a 

Pinďákovu a duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

13.1. 

Sv. Hilaria, biskupa  

a učitele církve 
St. Jičín 18:30 

za † Antonína Vahalíka  

a živou a † rodinu /o.Dobija/ 

Neděle 

14.1. 

2. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  

7:45 

za živé a † řeholní sestry,  

† rodiče Jakůbkovy a duše 

v očistci  /o.Petr/ 

15:00 
Novoroční koncert sboru 

Puellae et Pueri a Sextet+  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 
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    7.1.2018 – Svátek Křtu Páně    6./ročník IX. 
Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! 

 

 

Je platný křest protestantský? Slyšel jsem, že se překřtívá znovu, když se stane protestant 
katolíkem. – Tato otázka je snad praktická, ale ukazuje málo znalostí z katechismu. Jsou tu 
dvě základní neznalosti. Křest je svátost, která se nikdy neopakuje. Znamená včlenění 
do Krista, a to je jednou provždy. Druhá pravda, kterou by měli všichni znát, je ta, že platný 
křest může udělit každá osoba, dokonce i nevěřící, má-li v úmyslu vykonat to, čeho se má 
svátostí dosáhnout, udělat křtěného křesťanem, a užívá-li obřadu, který je k tomu ustanoven: 
lití vody nebo potopení pod vodu a současné vyslovení formule: „Já tě křtím ve jménu Otce, 
i Syna, i Ducha svatého.“ Vykonal-li se obřad jinak, pak je ovšem svátost ne-li neplatná, tedy 
alespoň pochybná. V tom případě se opakuje podmínečně: „Nejsi-li pokřtěn, já tě křtím…“ Tato 
praxe platí pro všechny, ať byl kdo pokřtěn katolíkem nebo protestantem, laikem nebo 
i knězem, který např. z roztržitosti něco podstatného vynechal. Jde totiž o tak důležitý úkon, 
že chceme mít záruku o jeho svátostné platnosti. 

Je to úkon, který nás činí křesťany. Nenamítáme však nic proti tomu, že se jeho náznaky 
objevují i jinde, v jiných náboženstvích a ve Starém zákoně. Všude se setkáváme s tzv. 
rituálním omýváním. Máme rádi věci čisté, často je myjeme. Každodenní život stále přináší 
prach a špínu. Nakolik se tato zkušenost přenáší i na člověka: Pro tělo platí 
stejné zásady jako pro věci. Ale dá se snad očistit i duše? Zdá se to 
nemožné. Očištění totiž předpokládá, že nečistota zůstává na povrchu. 
Černidlo, které jsem si vylil na ruku, omyji obyčejným mýdlem. Horší je, 
vylilo-li se na šaty. Tam proniklo do tkáně a čištění je daleko obtížnější.  
Čím víc nečistota proniká dovnitř, tím nesnadnější je omývání. Spadly mně hodinky do vody. 
Zůstala-li voda jenom na povrchu, nic se nestalo, pronikla-li však dovnitř hodinek, je po nich. 
A neproniká snad zlo do srdce, do samého nitra člověka? 

Některé metafory, obrazy, kterých užívají Otcové církve v křestních homiliích, se zdají 
snadné. Nejčastější je toto přirovnání. V lidské duši je vtisknut Boží obraz. Hřích jej pokryl 
blátem, jež vytvořilo nepěknou masku tak, že už původní obraz nevidíme. Křestní voda to bláto 
omyje a duše se znovu zaleskne ve své kráse, jak ji Bůh stvořil. Je to sice pěkný symbolismus. 
Ale běda, kdybychom jej vysvětlovali tuze povrchně. Proto už ve Starém zákoně proroci hřímali 
proti těm, kteří se spokojovali jenom s rituálním omýváním. Upozorňovali na to, že pravé 
očištění musí být v srdci, vnitřním obrácením. Ale v tom případě by se snad i náš křest stal 
pouhým symbolem a neměl by tu sílu, kterou mu připisujeme. Jaký smysl by pak mělo křtít 
malé děti, které nejsou ještě obrácení schopny? 

Nikdo ovšem není tak naivní, aby myslel, že voda sama pronikne až do duše. Ve známém 
Shakespearově dramatu si lady Macbeth po vraždě stále myje ruce, a přesto cítí, že na nich 



ještě lpí krev. V různých náboženstvích se předpokládá, že jsou jenom jisté vody, které sílu 
proniknout do duše mají. V Indii se tato síla připisuje pramenům Gangy. Je to možné jenom tehdy, 
když předpokládáme, že je ve vodě síla Boží. Tak vysvětluje rozdíl mezi křtem svátostným a jinými 
symboly sv. Jan Křtitel. Ptali se ho, proč křtí, když není Mesiáš. Odpovídá: „Já křtím vodou.  
Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte…Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal 
na něm“ (Jan 1,26-32). A sám Ježíš to dotvrzuje: „Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže 
vejít do Božího království“. (Jan 3,5) 

Ve zrození z vody a z Ducha Božího je reminiscence, vzpomínka na první stvoření světa: „Země 
byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží“ (Gn 1,2). 
Počáteční voda je obraz prázdnoty, ale také mnoha možností. Je to první element života. Duch Boží 
z ní vyvolá zemi a její rostlinnou i živočišnou krásu. Něco podobného se děje i ve křtu. Člověk tu 
vstupuje do vody a je sám jako voda. Jsou v něm úžasné možnosti. Duch svatý je vyvolá k životu. 
V rozhovoru s Nikodémem mluví Ježíš o křtu jako o novém zrození. Otcové církve mluví také 
o novém stvoření. Člověk tu dostává novou hodnotu, novou sílu, nové poznání, je celý nový. 

První stvoření se stalo pouhým Božím slovem. Bůh řekl, a bylo. Druhé stvoření, které není 
z ničeho, ale musí očistit od hříchu, sleduje jinou logiku, logiku vykoupení, kříže. To pak se 
symbolizuje potopením pod vodu. Proto je předobrazem křtu také starozákonní vypravování 
o Jonášovi. Hozen do vody, byl odsouzen k smrti. Ale voda jej pohltila, aby jej zase vydala k životu. 
Předobraz Jonáše se vyplnil na Ježíši Kristu, který se po třech dnech v hrobě navrátil k životu. 
Symbolicky se to děje i při křtu, jak píše už sv. Pavel: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli 
křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením 
do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, 
tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní 
v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání“ (Řím 6,3-5). 

Křest je tedy první a základní křesťanská svátost. Bohužel jí věnujeme málo pozornosti. Ve staré 
době, kdy křtili dospělé, se vyžadovala dlouhá příprava. Sám křest pak byl v církevní obci velkou 
slavností. Homilie, slavnostní kázání byla při této příležitosti dlouhá. Dnes křtíme malé děti. 
Zbytečné jsou námitky, že ony to ještě nevnímají. Obřad není vstup do politické strany,  
ale znamená začátek nového života. Žijeme dřív, než jsme schopni si to uvědomit. Ale uvědomění 
musí přijít. 

Je proto vhodná pobožnost, která se v nové době propaguje: obnova křestního slibu. 
Vyslovujeme tu nahlas to, co za nás vyslovili jiní, když nás nesli ke křtu. Uvědomujeme si svou 
vlastní identitu, to, čím jsme se stali. Je to poznání, že nás Kristus očistil a že si chceme tuto čistotu 
uchovat. A co když zhřešíme? Křest se neopakuje. Jeho síla působí. Vede nás ke svátosti smíření, 
k vnitřnímu obrácení. Stává se to často? Víc než sami chceme. Život nás stále znečišťuje, ale my se 
stále očisťujeme. Žijeme tedy až do smrti ve znamení křtu, který jsme přijali na počátku. 

/Tomáš Špidlík, Liturgické meditace, cyklus B/ 

Různá oznámení 
Obec Starý Jičín ve spolupráci s naší farností vás srdečně zvou  
na Novoroční koncert novojičínského středoškolského sboru  

PUELLAE ET PUERI, který se uskuteční v našem  kostele 
v neděli 14. ledna v 15 hodin. Hostem koncertu bude vokální 

seskupení SEXTET+. Vstupné dobrovolné. 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM FARNÍKŮM ZA SBÍRKU NA UKRAJINU 

Sláva Ježíši Kristu, pozdrav Vám, bratřím a sestrám v České zemi 

z Ukrajiny v čase předvánočním. Opět se na Vás obracím přes své 

přátele. Nyní však s nevyslovitelným díkem a radostí v srdci.  

Dne 13. prosince 2017 byla naší farnosti svatého Panteleimona 

v Dnipropetrovsku předána z rukou Oleha a Michaely obálka s Vaším  

přeštědrým darem k nám -  60.230 hřiven. Nechtěl jsem uvěřit, že je 

to pravda. Neumím si představit, kolik Vás tento velkorysý dar 

stál. Vím,že zimní čas je náročný. Máte své rodiny, které musíte 

zajistit teplem, a vím dobře, že uhlí nebo dřevo pro zimní měsíce 

není vůbec levná záležitost. Také jistě chcete oslavit narození 

Kristovo radostmi a štědrým stolem pro Vaše drahé. A v tomto 

finančně těžkém období jste se štědrou myslí otevřeli svá srdce 

a dokázali vzpomenout i na své bratry a sestry v Ukrajině! Jak 

velkorysý dar! Otci Petrovi bratrské objetí a nesmírně vděčný 

pozdrav za jeho starostlivost a vnímavé srdce k nám – Miška 

pověděla o jeho svolení ke sbírce - ať Bůh požehná jeho kněžské 

službě a dává rozkvést jeho obětem. Také víme o rodině Marcelky, 

která nesla tíhu organizace, o dětech, které si odříkaly sladké 

radosti, aby nám pomohly, o mnohých stařenkách, které obětovali ze 

své skromné penze...je Vás tolik...ale o většině ani jmenovitě 

nevíme. Bůh však ví! A Vy si buďte jisti, že každého z Vás ukrýváme 

ve svých srdcích. 

Bůh ať Vám všem odplatí Vaši štědrost. Myslíme na Vás v našich 

modlitbách a neseme Vás v přesvaté Oběti svaté Liturgie (mše sv. – 

pozn. překl.). Díky Vám bude již brzy možné slavit toto Tajemství 

v místě nám tolik drahém beze strachu, že nám jej někdo vezme. Bohu 

nesmírné díky a Vám Boží požehnání po celý Váš život! 

Již jsem podepsal žádost o naše svaté prostory a nyní mě čekají 

mnohá úřední vyřizování. Neumíte si představit, s jakou radostí 

všechna ta místa obcházím. Kéž bych Vám směl někdy poděkovat 

osobně. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu to však zřejmě nebude 

možné. Ale buďte si jisti našimi modlitbami a vděčností, kterou 

neumím slovy vyjádřit.  

Navíc ještě z Vašeho štědrého daru byla možnost pomoci mnoha 

nejchudším rodinám, které by si bez Vaší pomoci nemohli dovolit 

zaplatit teplo na zimu, a taky jednomu spolubratrovi knězi 

na vesnici, který zajišťuje kněžskou pomoc v okolí Dnipra. Sám bych 

při svém stavu nemohl všechny své děti obsáhnout. On navštěvuje 

naše raněné v nemocnici, aby jim přinesl útěchu a povzbuzení. 

Díky Vám smí dojíždět do nemocnice i mnohých rodin raněných vojáků. 

Kéž dobrý Hospodin odplatí Vaši štědrost, požehná Vám i Vašim 

dětem, a dopřeje, aby se malý Ježíš narodil do Vašich rodin a byl 

jejich Králem navěky. Přesvatá Bohorodička ať Vás přednáší neustále 

před svého Syna Ježíše po celý nový rok. Buďte si jisti našimi 

modlitbami. Vděčné díky a upřímný pozdrav Vám všem, 

o.Nikanor Mykolaj Vyšniveckyj, kněz farnosti sv. Panteleimona 

V Dnipru dne 15.12.2017 

PS: Vybrala se celková částka 53 200,- Kč, která byla převedena přes eura na hřivny. 
Díky kurzu byla v konečném výsledku předána částka 60.230 UAH (ukrajinských hřiven). 


