
 

29. října – 4. listopadu 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.10. 

Bl. Maria  

Restituta Kafková 
St. Jičín 15:30 

za děti a mládež z Vlčnova  
+ po mši sv.beseda s o.Marcelem  

a o.Petrem v hasičárně ve Vlčnově 

Úterý 

30.10. 

Úterý 30. týdne  

v mezidobí 

Hůrka 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Annu a Antonína 

Jakůbkovy a duše v očistci, 

pro živé rodiny požehnání 

Boží a ochranu Panny Marie 

Středa 

31.10. 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 
St. Jičín 17:00 

za Jana a Ludmilu 

Vahalíkovy z Jičiny 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

1.11. 

Slavnost  

VŠECH SVATÝCH 
- doporučený svátek 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za farníky  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 
mše svatá  /o.Jiří/ 

+ po mši sv. pobožnost na hřbitově 

Pátek 

2.11. 

VZPOMÍNKA  

NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

8:00 za † rodinu Dokládalovu 

15:00 

17:00 

svátost smíření 

za všechny věrné zemřelé 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

3.11. 

Sv. Martina de Porres, 

řeholníka 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † rodinu Hájkovu a 

Málikovu a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 
/o.Petr/ 

Neděle 

4.11. 

 

31. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
 

sbírka na kostel 

St. Jičín  

 

 

 

7:45 
 

 

 

9:00 

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/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 
svátost smíření (do 10:00) 

14:30 pobožnost na hřbitově 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Petřkovice 11:00 hodová mše svatá /o.Michal/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 28.10.2018    30. neděle v mezidobí               48./ročník IX. 
Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 

Ach, jak je to krásné, milé děti, Otec je naším Stvořitelem, 
Syn je naším Vykupitelem a Duch svatý naším Průvodcem. 
Člověk sám o sobě není nic. Ale je veliký s Duchem svatým. 
Člověk je jen pozemský a docela zvířecí, ale jenom Duch 
svatý může duši pozdvihnout a povznést vzhůru.  

Čím to, že se svatí tak oprostili od země? Protože se 
nechali vést Duchem svatým.  

Ti, kdo se nechávají vést Duchem svatým, mají správné úsudky. Proto je tolik 
neučených, kteří mnohem více chápou než ti, kdo jsou v mnohém vyučeni.  

Jestliže jsme vedeni Duchem svatým, který je světlo a síla, učí nás rozpoznávat pravdu 
od bludů a dobré od zlého. Jako dalekohled, který ukazuje předměty zvětšeně, dává nám 
Duch svatý vidět dobré a zlé ve velkém. S Duchem svatým vidíme všechno velké: vidíme 
velikost nejmenších skutků pro Boha vykonaných, ale také velikost nejmenších chyb. Jako 
poznává hodinář přes lupu nejmenší kolečka hodin, tak poznáváme ve světle Ducha 
svatého všechny podrobnosti svého bídného života. Ty nejmenší nedokonalosti se nám 
v jeho světle jeví velmi veliké. Nejmenší hříchy působí ošklivost. Právě proto Nejsvětější 
Panna nikdy nezhřešila. Duch svatý jí dal poznat ošklivost zla. Děsila se hrůzou před 
nejmenší chybou.  

Ti, kdo mají Ducha svatého, nemohou být domýšliví. Poznávají tak dobře svůj ubohý 
stav. Pyšní jsou ti, kdo nemají Ducha svatého. Lidé světa nemají Ducha svatého, anebo ho 
mají jen na chvilku, nezůstává u nich, světský chaos ho zaplaší. Křesťan vedený Duchem 
svatým rád zanechává statky tohoto světa, aby se snažil získat poklady nebeské,  
a dovede je rozeznávat.  

Pohled světa nevidí víc než život pozemský, tak jako moje oko nevidí dál než tyto zdi, 
pokud jsou dveře kostela zavřeny. Ale oko křesťana vidí až do věčnosti.  
Člověku, který se nechá vést Duchem svatým, se zdá, jako by nebylo světa. Světu se však 
zdá, jako by nebylo Boha. Zaleží tedy na tom, kdo nás vede. Nevede-li nás Duch svatý, 
ať děláme cokoli, není v tom smysl ani vkus. Naopak vede-li nás Duch svatý, je ve všem, 
co děláme, opravdové zalíbení, člověk by radostí umřel. Ti, kdo se nechávají vést Duchem 
svatým, cítí v sobě veškerou blaženost, zatímco špatní křesťané chodí v trní a po ostrých 
kamenech.  



Člověk, který má Ducha svatého, nepociťuje nikdy dlouhou chvíli, když je v přítomnosti Boží, 
z jeho srdce vychází láska. Bez Ducha svatého jsme jako kámen na cestě. Vezměme do jedné 
ruky nasáklou houbu a do druhé křemen a obě stiskněme. Z křemene nevymačkáme nic, ale 
z houby vyždímáme mnoho vody. Houba je duše naplněná Duchem svatým a křemen je srdce 
studené a tvrdé, ve kterém Duch svatý nebydlí. Duše, která má Ducha svatého, nalézá 
v modlitbě tak velký požitek, že se jí zdá čas pro modlitbu příliš krátký. Nikdy nezapomíná  
na Boží přítomnost. Její srdce je před dobrým Vykupitelem v Nejsvětější svátosti jako hrozen 
v lisu.  

Duch svatý tvoří v srdcích spravedlivých myšlenky a plodí v jejich ústech slova. Ti, kdo mají 
Ducha svatého, nevydávají ze sebe nic zlého. Všechny plody Ducha svatého jsou dobré.  
Bez Ducha svatého je všechno studené. Proto, když si všimneme, že ubývá horlivosti, musíme 
rychle konat devítidenní pobožnost k Duchu svatému, abychom ho prosili za víru a lásku. Když 
někdo vykonal duchovní cvičení, je plný dobrých přání. Tato dobrá přání jsou dechem Ducha 
svatého, který prošel naší duší a všechno obnovil tak, jako teplý vítr zahřívá led a přivádí opět 
jaro. Nejste sice velkými světci, ale přece míváte okamžiky, kdy zakoušíte sladkost modlitby  
a přítomnost Boží: Jsou to návštěvy Ducha svatého.  

Máme-li Ducha svatého, naše srdce se rozšiřuje a koupe se v Boží lásce. Ryba si nikdy  
nenaříká, že má příliš mnoho vody. Tak ani dobrý křesťan nikdy 
nenaříká, že je příliš dlouho u dobrého Boha. Některým se zdá 
náboženství nudné právě proto, že nemají Ducha svatého.  
Kdybychom měli zavrženým říci: „Proč jste v pekle?“ Odpověděli by: 
„Protože jsme se protivili Duchu svatému.“ A kdybychom se ptali 

svatých: „Proč jste v nebi?“ Odpověděli by: „Protože jsme poslouchali Ducha svatého.“  

Napadají-li nás dobré myšlenky, je to důkazem toho, že nás navštěvuje Duch svatý. Duch 
svatý je síla. Duch svatý udržel svatého Simeona na sloupě. On posiluje mučedníka.  
Bez Ducha svatého by mučedníci padli, jako padá listí ze stromů. Když zapálili hranice 
mučedníků, ochlazoval Duch svatý žár ohně teplem božské lásky. 

Dobrý Bůh nám sesílá Ducha svatého a jedná s námi jako veliký král, který dává příkaz 
svému ministru vést jednoho ze svých poddaných, a říká mu: „Budeš provázet tohoto člověka 
všude a přivedeš mi ho nazpět zdravého.“ Jak je krásné, milé děti, mít za průvodce Ducha 
svatého. Ach, ten je dobrým vůdcem. A přece jsou takoví lidé, kteří ho nechtějí poslouchat.  

Duch svatý je jako člověk, který má vůz s dobrým koněm a zve nás, abychom s ním jeli tam či 
jinam. Potřebuje jen náš souhlas. Ach, jak je to snadné. Nepotřebujeme nic jiného, než říci 
ano. Uvědomme si tedy: Duch svatý nás chce zavézt do nebe, potřebujeme říct ano a nechat 
se vést.  

Duch svatý je jako zahradník, který obdělává naši duši. Duch svatý je naším služebníkem.  
Je zde dobrá puška. Vy ji nabijete. Ale někdo z ní musí vystřelit. Tak také v nás je schopnost 
konat dobro, ale jedině skrze Ducha svatého, ten totiž působí dobré skutky.  

Duch svatý spočívá ve spravedlivých duších jako holubice v dobrém hnízdě. Zahřívá dobrá 
přání v čisté duši jako holubice svá mláďata. Duch svatý nás vede, jako matka vede své 
dvouleté dítě za ruku, tak jako člověk, který vede slepého. 

Svátosti, které ustanovil náš Pán, by bez Ducha svatého nic neprospívaly našemu 
spasení. I smrt našeho Pána by bez něj byla neplodná. Proto řekl náš Pán svým 
apoštolům: „Pro vás je dobré, abych odešel. Neboť kdybych neodešel, nepřišel by k vám 
Utěšitel.“  

Příchod Ducha svatého zúrodnil setbu milostí. Sejete pšenici 
do země! Dobrá! Je však potřeba slunce a déšť, aby vzešla  
a dorostla do klasů. Každé ráno bychom měli říkat:  
„Bože můj, pošli mi svého Ducha, aby mi dal poznat,  
co jsem já a co jsi ty.“  „Kéž bych znal tebe a kéž bych znal 
sebe,“ řekl svatý Augustin.  

/www.fatym.com, Promluvy sv. Jana Maria Vianneye/ 

Různá oznámení 

 MISIJNÍ NEDĚLE – velké Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulou 
neděli přispěli ve sbírce na misie, při které se vybralo 17.865,- Kč  

a v rámci Misijního jarmarku®  bylo vybráno 12 507,- Kč. 
 

 ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Na Slavnost Všech svatých, tj.1.listopadu odpoledne a následující celý den je 
možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 
(svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou 

pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek 

denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 

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. 


