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„Kdo jsme my, abychom zavírali dveře Duchu svatému?“ 

Dětinská a dospělá víra 
Člověk s dětinskou vírou věří, že modlitba má kouzelný účinek – pomodlí se  

a Bůh mu dá, oč jej prosil. A tak bombarduje Pána Boha svými prosbami, svými 
růženci i svými posty, jen aby dosáhl svého cíle. Člověk s dospělou vírou stráví 
v modlitbě také množství času. Jeho modlitba ale není bombardováním do nebe, 
ale spíš nasloucháním: „Bože, dej mi poznat, co je pro mě nejlepší,  
a dej mi sílu, abych za tím uměl jít.“ Dospělá víra má tedy daleko k tomu, 
aby si na Bohu vymáhala své plány. Dospělá víra naopak čím dál víc nechává na 
Bohu, kudy se život člověka bude ubírat.  

Dětinská víra má plná ústa zbožných frází: „Pán to tak chtěl. Je to 
Boží vůle.“ Nenápadně, ale jistě se však dětinská víra za každou cenu 
zbavuje zodpovědnosti za svůj život. Člověk s dospělou vírou pochopil, 
že život má jen jeden a záleží na něm, jak se svým životem naloží. 
Snaží se tedy ze všech sil, aby byl jeho život krásný  
a naplněný. Nebojí se vzdělávat, radit se a pracovat na tom, aby jeho 
život byl plodný. Chápe však, že všechno nemá pod kontrolou,  
a dovede včas pustit „opratě z rukou“, když začne vnímat, že je drží 
příliš křečovitě.  

Člověk s dětinskou vírou je hodný a tichý. Na nic špatného nepoukazuje, to se 
přece nehodí. Člověk s dospělou vírou nemá zavřené oči před špatnostmi, 
kterých kolem sebe vidí dost a dost. Dovede však rozlišit hřích a hříšníka. 

‚Člověk s nezralou vírou má tendenci neustále podávat výkon, aniž by se 
dokázal zastavit. Je charakteristický množstvím odvedené práce, která je často 
dobrovolná a dobročinná. Myslí to dobře, ale hlavním motivem jeho činnosti je, že 
má strach se zastavit a být sám se sebou. Bojí se, že by uvnitř našel prázdnotu 
nebo špínu, a tak raději utíká do činnosti, která je kvitována.  

Člověk se zralou vírou se také snaží být nasazený pro dobré věci, ale krom 
toho se snaží umět se zastavit a jen tak být, vnímat své vlastní já  
a neutíkat sám před sebou. 

Člověk s dětinskou vírou naříká nad vlastní hříšností. Trápí se všemožnými 
posty, je na sebe zlý a sebemenší radost považuje za něco nedovoleného. Je 
tolik zla na světě, že člověk nemá právo se radovat… Člověk s dospělou vírou ví, 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
12.1. 

Pondělí 1.týdne 
v mezidobí St. Jičín 17:30 

za † Bohumilu Dohnalovou, 
2 † rodiče, sestru, bratra, 
Boží ochranu a Panny Marie 
pro živé rodiny 

Úterý 
13.1. 

Památka sv. 
Hilaria, biskupa a 

učitele církve 
St. Jičín 17:30 

za zemřelého syna, živou 
zemřelou rodinu 

Středa 
14.1 

Středa 1.týdne 
v mezidobí 

Loučka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 
17:30 

 
18:30 

na úmysl otce biskupa 
Františka Václava 
modlitební společenství 

Čtvrtek  
15.1. 

Čtvrtek 1.týdne 
v mezidobí 

Janovice 16:00 měsíční mše svatá  

St. Jičín 17:00 koncert škol 

Bernartice 17:30 

za † Ludmilu Bokovou, 
k nedožitým 110 letům, 
výročí narození, manžela 
Karla a syna Karla 

Pátek 
16.1. 

Pátek 1.týdne 
v mezidobí 

St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu za 
přijatá dobrodiní, za + rodinu 
Janýškovu, Šnajdrovu, duše 
v očistci a ochranu P.Marie 

Bernartice 17:30 
za † Žofii a Josefa Davidovy, 
rodiče, sourozence a za živé 
rodiny 

Sobota 
17.1. 

Památka svatého 
Antonína, opata 

Bernartice 7:30 
za † Ludmilu Dorazilovou 
k výročí narození a za živé 
rodiny 

St. Jičín 17:30 
za † Antonína Vahalíka, 
živou a † rodinu a ochranu 
Panny Marie 

Neděle 
18.1. 

2. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 
Týden modliteb 

„Za jednotu 
křesťanů“  

St. Jičín  7:45 za rodinu Merendovu 

Bernartice 9:15 
za † Amálii Haitlovou 
k výročí narození, manžela  
a duše v očistci 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



že je hříšný. Čas od času se snaží dívat se na sebe upřímně do symbolického 
zrcadla a přiznat si, v čem ubližuje druhým i sám sobě. Hřích však nevnímá jako 
katastrofální selhání hodné zavržení, hřích naopak vnímá jako poznání vlastní 
špatnosti, kterou by se měl snažit zlepšovat. Umí vidět i své klady a snaží 
se je rozvíjet. 

Člověk s dětinskou vírou si s oblibou nasazuje masky. Jeho oblíbenou maskou je 
„vyrovnaný borec, který vše zvládá a unese“. Další oblíbenou maskou je 
„bezchybný asketa hodný následování“. V nitru však takový člověk trpí 
napětím, že je to jen hra, a aby to napětí překonal, musí si pomáhat 
množstvím jídla, alkoholem, cigaretami nebo pornografií. Naproti tomu 
člověk se zdravou vírou se nestydí být sám sebou. Nestydí se 
mít strach, nestydí se za své slzy, nebojí se přiznat, že je slabý  
a unavený, ale také se nebojí projevit radost – pokud to jde z jeho nitra. 

Dětinská víra vidí svět černobíle – buď je něco dobré, nebo špatné. Dospělá víra 
došla k poznání, že životní okolnosti jsou často šedé a mají různé odstíny. To, co je 
v určité situaci hodně špatné, se za jiných okolností může jevit méně nepříznivé. 
Dospělá víra chápe, že věci mohou být ve skutečnosti jinak, než se 
navenek jeví. 

Dětinská víra přesně a poctivě plní to, co jí bylo předepsáno od autority. 
Nepoužívá zdravý rozum. Pán Bůh je pro ni především přísným kontrolorem. 
Vzorem pro dětinskou víru jsou farizeové. Snažili se do detailů naplnit Boží zákon  
a bylo jim jedno, že se míjejí jeho smyslem.  

Dospělá víra používá rozum, přemýšlí a vzdělává se. Boží přikázání 
postupně přejímá do svého srdce a niterně je přijímá za své, protože 
je sama vnímá jako správné. Boha vnímá především jako lásku. Vzorem 
dospělé víry je Ježíš. 

/autor Pavel Moravec, úryvek z knihy MOZAIKA, nakl.Cesta 2013/ 

 

� Kdo může být pokřtěn a co se požaduje od čekatele křtu? 

Každý člověk, který ještě není pokřtěný, může přijmout k řest. Jediným 
předpokladem křtu je víra, která při křtu musí být veřejně vyznána. 
[1246-1254] 

Člověk, který chce přijmout křesťanskou víru, nemění pouze svůj pohled na 
svět. Vstupuje totiž na cestu učení se, během níž se připravuje na přijetí 
Božího daru ve křtu. Osobním obrácením a křtem se stává novým člověkem, 
živým údem Kristova těla – církve.  

 


