
 

5. listopadu – 11. listopadu 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.11. 
Sv. Zachariáš a Alžběta St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

pohřeb – Jiří Dresler  

za † Ing. Karla Hasala, † 

otce Karla Hasala a ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Úterý 

6.11. 

Úterý 31. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Prašivkovy, 

Urbanovy, pohřeb 2 zeťe, 

živou rodinu, ochranu Panny 

Marie a dary Ducha svatého 

modlitební společenství 

Středa 

7.11. 

Středa 31. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 14:00 pohřeb – Jiřina Hasalová  

Čtvrtek 

8.11. 

Čtvrtek 31. týdne  

v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

9.11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě  

17:00 

dětská mše svatá  

za † Antonii Sudolskou,  

† manžela, † rodiče z obou 

stran, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 
/o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

10.11. 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže  

a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za † manžela Františka 

Bezděka k nedožitým 

80inám, za † syna Petra,  

za † rodiče Indrákovy a 

bratra Vladimíra 

k nedožitým 80inám /o.Petr/ 

Neděle 

11.11. 

 

32. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

 

St. Jičín  

 

7:45 
 

hodová mše sv. za živé  

a † občany Jičiny  /o.Petr/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna  

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 9:15 mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 4.11.2018    31. neděle v mezidobí               49./ročník IX. 
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. 

Provádím aktualizaci! Zpovídám se! 
Asi si dokážeš představit, co se stane, když na svém počítači 
po celé měsíce neprovedeš aktualizace. Operační systém se 
začne zasekávat. Nebo vzniknou nebezpečné mezery 
v antivirovém zabezpečení. Firewall přestává fungovat.  
Viry a trojští koně mohou páchat neplechu na tvém harddisku – 
a nakonec všechna tvoje data zmizí. 

„Nepotřebuji žádné odpuštění, a už vůbec ne zpověď“ –  
toto prohlášení je stejně tak hloupé jako tvrzení: „Nepotřebuji žádné aktualizace. 
Můj software se bez nich obejde.“ 

Dalo by se říct, že při stvoření do tebe Bůh vložil úžasný software. Ten ale 
potřebuje pravidelně aktualizovat. Pokud aktualizace nevyužiješ, i ten nejlepší 
systém se po čase zhroutí. ZPOVĚĎ – nebo jak se také říká, svátost smíření –  
je velkou Boží nabídkou aktualizace. 

Co tě ničí 

To, co tě ničí, je hřích. Hřích není jenom zlo, které pácháme, je to i dobro, 
které zanedbáváme. Hříchem proto není jen vztek, zloba, závist  
a všechny ty drobné lumpárny, které vyvádíme. Hříchem je i to,  
že jsme mohli pomoct, a nepomohli jsme. Že máme talent,  
ale byli jsme líní s ním něco udělat. Že jsme mohli 
přispět k prosazení spravedlivé věci, ale místo toho 
jsme zbaběle strčili hlavu do písku. 

Všechny takové hříchy a zanedbání působí jako počítačové viry. Zpomalují náš 
život, který je smutný a špatný. Hřích s sebou strhává i další lidi. Začínají se mezi 
ně vkrádat zlé návyky.  

Často jsme přesvědčeni, že s trochou dobré vůle se sami dokážeme dát  
do pořádku. Ale to si jen namlouváme! Po x-tém pokusu, jak odstranit své sobectví, 
to jednoduše vzdáme a obvykle tím jen posílíme svou zlost. Navíc náš hřích  
ze světa vůbec nezmizel. 



Jak nám Bůh dává nový začátek 

Každý hřích, kterého se dopustíme, míří především proti Bohu. Vždyť nás stvořil tak 
úžasně. A co jsme udělali z jeho nádherného daru? Jenom přihlížíme, jak se postupně 
špiní a stává se ošklivým. Tohle si Bůh nepřeje. Proto nám dává jedinečnou šanci, jak 
svému životu vrátit nazpět krásu a sílu, které měl v okamžiku, kdy nás Bůh stvořil jako 
své milované děti. 

„Příběh o marnotratném synu“ – výstižnější název by byl „příběh 
o milosrdném otci“ – je jeden z nejdůležitějších textů celé Bible. 
Představuje nám totiž Boha jako toho, který je tak láskyplný 
a dobrotivý, že ho ani všechen marast, který hromadíme, nedokáže 
odvrátit od jeho lásky k nám. 

Možná že tvé hříchy nejsou tak závažné jako ty, kterých se dopustil syn z podobenství. 
Ale i ty potřebuješ, aby se tě Bůh ve své nezměrné lásce ujal a všechno zase vrátil na 
začátek. „I kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, vybílí se jako sníh.“ Proto naslouchej své 
touze, aby tě Bůh mohl znovu obnovit ve tvé dokonalosti a kráse. Přemož se a běž  
ke zpovědi. Uvědom si, že se zpovídají i kněží, dokonce i papež pokleká pravidelně  
ve zpovědnici, aby se vyzpovídal docela obyčejnému knězi ze svých hříchů  
a zanedbání a dosáhl tak znovu smíření s Bohem. Představ si toho muže, který 
naslouchá papeži, jak vyznává své hříchy! 

Z čeho se mám vlastně zpovídat? 

Chci-li zjistit, v čem všem můj život neběží hladce a neodpovídá Boží lásce, můžu si 
pomoci takzvaným zpovědním zrcadlem. Nejstarším zpovědním zrcadlem na světě je 
Desatero. Ale těch zrcadel se dá najít mnohem víc, i na internetu. Nabízíme tu jedno 
velmi moudré, napsané zvláště pro mladé lidi. 

Hříchem není jen to, když jednám bez lásky,  
ale i to, že se dívám jenom na sebe  

a nedovolím Bohu, aby mě miloval jako první.  
Když totiž odmítám jeho bezmeznou lásku, sám zůstávám bez lásky. 

o To, že si užívám všeho krásného, co život nabízí, není hřích: hřích je, 
když si z toho udělám modlu a když o to usiluji za každou cenu.  

o To, že chci slušně vydělávat, není hřích: hřích je, když se honba  

za blahobytem pro mě stane první a jedinou věcí, a když se obávám, že propásnu svůj život 
tím, že se o něj rozdělím a budu mít srdce pro druhé. 

o To, že v sobě cítím sexuální touhu, není hřích: hřích je,  
když se dávám ovládnout pudy a využívám druhých lidí jako prostředků k uspokojení  
svých vášní. 

 

o To, že hájím svá práva, není hřích: hřích, je když svých práv zneužívám, 
když jednám bezohledně a tvrdě nebo když poškozuji práva druhých. 

o To, že je mi někdo nesympatický, není hřích: hřích je,  
když s ním jednám, jako by nebyl milovaným Božím dítětem. 

o To, že kritizuji druhé, není hřích: hřích je, když to dělám ukvapeně  
nebo bez lásky, takže tím druhé shazuji nebo zraňuji. 

o To, že se ve mně občas ozve závist, škodolibost nebo hněv, ještě 

není hřích: hřích je, když tyto pocity v sobě nepřekonávám a nechám se jimi vláčet 
ve svém chování. 

o To, že hovořím o druhých, není hřích: hřích je, když o nich mluvím ošklivé 
věci bezmyšlenkovitě, nebo dokonce se zlým úmyslem. 

o To, že v konfliktních situacích mlčím, není hřích: hřích je, když mlčím 
tam, kde jsou druzí ponižováni, zesměšňováni nebo kde se stávají oběťmi lži. 

o To, že se dostanu s někým do sporu, není hřích: hřích je,  
když rozpoutám hádku, když nenaslouchám, co druzí říkají, nebo když jim nechci  
vyjít vstříc a odmítám smíření. 

o To, že mé srdce často zůstává při modlitbě prázdné, není hřích: 
hřích je, když lituji času na modlitbu nebo když se vůbec nesnažím otevírat se Bohu  
a naslouchat jeho hlasu. 

o To, že občas trpím nejistotou ve víře, není hřích: hřích je,  
když se vyhýbám společenství věřících, když nechodím pravidelně na bohoslužby  
a když pro mě pozemské věci začínají být důležitější než nebeské. 

o To, že si plánuji život, není hřích: hřích je, když přitom má víra v Boha 
nehraje žádnou roli a když mě nezajímá, že můj život leží každý den v jeho rukou. 

/Bernhard Meuser, Nils Baer - YOUCAT, Příprava na biřmování,  vydalo Karmelitánské nakl.2013/ 

Různá oznámení 

M li  dé ě i, od 9. listopadu bude opět probíhat Misit j í kl bko.  n u
I tentokrát budeme stavět MOST. Jak? - Modlitbou, Obětí, Službou a 

Tvořivostí. Scházet se budeme každý pátek od 16:00 v klubovně na faře. 
Těšíme se na vás  

V neděli 18. 11. 2018 od 14:00 hodin se v Orlovně na náměstí  

ve Starém Jičíně uskuteční posezení a beseda s P.Petrem Dokládalem  

na téma „Moje podzimní pouť do Compostely“. Besedu moderuje a 

fotoprezentaci zajišťuje Dan Škrobal (účastník pouti). Občerstvení zajišťěno. 

Více informací o  programu najdete na plakátku ve vývěsce.  

Všichni jste srdečně zváni  


