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      15.3.2015  – 4. neděle postní   16./ro čník VI.   

„Zřejmě přece jenom musíme být něco velkého, když Pánu Bohu, který nás stvořil  
a vykoupil, na nás tolik záleží.“ 

Skutečnost hříchu 
Zakázané ovoce nejlépe chutná. Hřích může být zvláště lákavý pro ty, kteří si potřebují 

dokázat svou nezávislost a prosadit své vlastní já. 

Aniž bychom se tím nějak zvlášť zabývali, často rádi zapomínáme, že hřích má také 
následky. Pavel si nebere servítky: „Neboť odplata za hřích je smrt“ (Řím 6,23). Prostě nám to 
nedochází. Je pro nás těžké uvěřit tomu, že život v Kristu – podle jeho přikázání – může 
být mnohem větší zábava než život poblíž Krista, kde ještě můžeme mít věci pod 
kontrolou. 

Rozhodli jsme se jít vlastní cestou, a tak Ježíše vystrčíme od volantu a převezmeme 
řízení. Někdy ho ani nenecháme zasáhnout ze zadního sedadla. Popravdě řečeno, čím 
vážnější je hřích, tím horší místo v autě náš Spasitel dostane. Lehké hříchy mu místo 
v autě ještě nechají. Těžké hříchy ho zamknou do kufru nebo ho nechají stát na kraji 
silnice, zatímco my se řítíme vstříc „skutečnému životu“ ve jménu „zábavy“. 

Naše potřeba mít věci pod kontrolou vychází z nedůvěry v Boha. Představa, že by nás 
Bůh mohl zavést někam, kam se nám nechce, se nám 
nelíbí a je pro nás těžké uvěřit, že opravdu ví,  
co s našimi životy dělá. Přistupujeme k Ježíšovi 
s jednou nohou na plynu a s druhou na brzdě. Naše 
tělo vláčí za sebou naši duši. Mylně se domníváme,  
že velikost naší svobody se měří možností vybírat si, 
podle jakých pravidel se budeme řídit.  

Někteří z nás končí jako morální relativisté a věří, že jejich pravda je ta skutečná. 
Popravdě řečeno, většina lidí se dnes zmítá v pasti morálního relativismu, který tvrdí, že 
člověk je středem vesmíru a že žádná absolutní pravda neexistuje. (Mimochodem, pokud 
neexistuje žádná absolutní pravda, neexistuje ani soud, nebe, peklo a všechno, co Ježíš 
řekl, je lež. Každý váš další „relativně“ pohodlný krok má dalekosáhlý dopad. Názory 
relativizující morálku přesto v naší kultuře převládají, ať už ve zpravodajství, v politických 
debatách, na blozích atp.) 

Relativismus je natolik součástí naší kultury, že ho už ani nevnímáme. Je snazší 
přijmout poznámku typu „na to není žádná správná odpověď“ než skutečnou odpověď: 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
16.3. 

Pondělí po 4. 
neděli postní St. Jičín 17:30 

za Annu Ševečkovou, manžela, 
syna, snachu, zetě, sourozence  
a duše v očistci 

Úterý 
17.3. 

Úterý po 4. neděli 
postní, připomínka 

sv. Patrika, 
biskupa 

St. Jičín 17:30 
za živé a zemřelé přátele  
a spolužáky, za † manžela  
a duše v očistci 

Středa 
18.3. 

Středa po 4. neděli 
postní, připomínka 

svatého Cyrila 
Jeruzalémského, 

biskupa 

St. Jičín 

16:50 křížová cesta 

17:30 

za † Jana Janíka, 2 † rodiče, 
duše v očistci a živou rodinu, 
po mši svaté modlitební 
společenství 

Čtvrtek  
19.3. 

Slavnost svatého 
Josefa, snoubence 

Panny Marie 

Palačov 16:00 měsíční mše svatá  

St. Jičín 17:30 mše svatá za farníky 

Bernartice 17:30 
za † Josefa a Josefu Davidovy, 
 † syny a dcery a za živé rodiny 

Pátek 
20.3. 

 
Pátek po 4. neděli 

postní 
 

St. Jičín 

16:00 
16:50 
17:30 

svátost smíření 
křížová cesta 
dětská mše svatá 
za rodinu Jakůbkovu 

Bernartice 17:30 
za živou a zemřelou rodinu 
Papákovu a Klosovu,  
křížová cesta 

Sobota 
21.3. 

 
Sobota po 4. neděli 

postní  
 

Bernartice 7:30 
za † bratra k nedožitým  
75. narozeninám a za rodiče 

St. Jičín 17:30 za rodinu Rybářovu 

Neděle 
22.3. 

V. NEDĚLE 
POSTNÍ 

St. Jičín  7:45 
za † Otu Vahalíka, syna, zetě, 
dvoje rodiče, Boží požehnání 
pro živé rodiny 

Bernartice 9:15 
za † Jiřího Školoudíka  
k 1. výročí úmrtí a nedožitým 
75. narozeninám a za rodiče 

St. Lhota 10:00 
mše svatá 
křest: Viliam Baršovský 



„život je těžký“ nebo ještě lepší odpověď „co je těžké, je pro nás dobré“ nebo tu nejlepší  
(a naprosto upřímnou): „někdy jde v životě všechno od desíti k pěti“. 

Možná, že nechceme slyšet pravdu o utrpení. Lidé, kteří dokážou poslat sondu na Mars, 
klonovat zvířata a řešit intimní problémy osmdesátníků, chtějí odkrýt všechna tajemství  
a zrušit veškerou bolest. Zapomínají na to, že nemají například žádné vědecké zdůvodnění toho, 
proč máme slepé střevo, proč platíme hercům a sportovcům víc než učitelům  
a policistům a proč slavíme svátek práce volným dnem. Skutečnost je taková, že život je plný 
hříchu a utrpení – a podle toho bychom mohli lidi rozdělit na dvě skupiny: na ty, kdo před touto 
skutečností utíkají, a na ty, kdo se s ní vyrovnávají. Chcete-li pro sebe něco udělat, připojte se 
k té druhé skupině a naučte se s utrpením a bolestí vyrovnávat. Naučte se zpaměti modlitbu 
blahoslaveného Karla Foucaulda a modlete se ji každý den: 

Můj Otče, odevzdávám se ti. Učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš 

cokoli, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si nic 

jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mně, na všech tvých tvorech, můj Bože. 

Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji s celou láskou svého srdce, 

protože tě miluji a je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry, 

s nekonečnou důvěrou, protože ty jsi můj Otec. 

Láska je pravda a pravda může bolet. Pro mnoho z nás platí, že rozmělňujeme Kristovo 
poselství a nahrazujeme těžký, otlučený Ježíšův kříž křížem naším – novým, hladkým  
a zářivým. Učili nás, že Ježíš je milosrdný, ale my si příliš často pleteme milosrdenství 
s nejednoznačností. Naše víra je pohodlná. Nechceme slyšet, že vynechat mši nebo praktikovat 
předmanželský sex je hřích. Předstíráme, že černobílá je ve skutečnosti šedá. Například, než 
abychom si přiznali, že potrat je zabití člověka, začne se hrát hra na  
„co kdyby“, vytvářejí se stále komplikovanější teorie a my doufáme, že se najde nějaká slabina 
v neproniknutelné logice života, která celou debatu ukáže jako nesmyslnou. Čteme  
o potratech v novinách, ale považujeme to za politické téma. Copak život dítěte v děloze matky 
má cenu podle toho, kolik váží nebo kolik je mu měsíců? 

Skutečnost nás děsí, a tak se schováváme pod peřinou Boží lásky, přetahujeme si ji přes 
hlavu a doufáme, že si náš nebeský Otec bude myslet, že to je roztomilé. Soustřeďujeme se na 
druhou část známého výroku „Bůh miluje hříšníka“, a ignorujeme, co tomu nezbytně předchází: 
„Bůh nenávidí hřích“. 

Na světě jsou některé skutečnosti jasně dané a může být těžké to přijmout. Když je pravda 
nepohodlná, označíme Bibli za „přežitou“ a prohlásíme, že církev je „zastaralá“. Lidé často říkají: 
„Nepodporuji potraty, ale nebudu nikomu říkat, čemu má věřit“ nebo „nebudu říkat kamarádovi, 
že sex mimo manželství není v pořádku.“ To ale není to, co nám říká náš Pán: „Když tvůj bratr 
zhřeší, domluv mu, a bude-li toho litovat, odpusť mu!“ (Lk 17,3). 

Zní to přesvědčivě? Rozeznívá to něco ve vašem svědomí? Co by se s tím mělo 
dělat? Co byste s tím měli dělat vy? 

/Mark Hart „Crash test: narazit na Boží lásku“, Karmelitánské nakl.,2009/ 

Různá oznámení 
Pozvánka do Heřmanic - ve čtvrtek 19. března přijede do Heřmanic 
otec Jaroslav Stříž. Srdečně zveme na růženec v 15:00, mši sv. 
v 16:00 a poté bude následovat večeřadlo.  

Vzpomínka na významné osobnosti naší farnosti 

Dne 19. března uplyne 60 let od úmrtí S.M. Bohumily 
Kubaníkové, která se narodila na Starém Jičíně-Vlčnově roku 
1894. Stala se školskou sestrou a působila jako představená 
ústavu Charity v Brně.  

Na Starém Jičíně působil a je pochován P.Václav Vlach, rodák 
z Přerova. V úterý 17. března si připomínáme 80. výročí jeho 
úmrtí. Děkujeme Pánu za jeho službu. 
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