
 

 

22. – 28. února 2016, DOBA POSTNÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.2. 

Svátek Stolce svatého 

apoštola Petra 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

23.2. 

Připomínka  

sv. Polykarpa, biskupa 

a mučedníka 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

 24.2. 

Středa  

po 2. neděli postní 
St. Jičín 15:45 

za † rodinu Sládečkovu  

a Bednaříkovu, duše 

v očistci a za živou rodinu, 

po mši svaté pobožnost 

křížové cesty a modlitební 

společenství  

Čtvrtek 

25.2. 

Čtvrtek  

po 2. neděli postní 

Palačov 18:00 mše svatá /P. Dostál/ 

Bernartice 17:30 
za † rodiče Staňkovy, syna 

Karla a živou rodinu 

Pátek 

26.2. 

Pátek  

po 2. neděli postní 

St. Jičín 15:45 

na poděkování za přijaté 

dary a milosti, s prosbou  

o vedení Duchem svatým  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu, po mši svaté 

pobožnost křížové cesty 

Bernartice 17:30 

na poděkování Pánu Bohu za 

všechna dobra s prosbou o 

Boží požehnání pro živé 

rodiny 

Sobota 

27.2. 

Sobota  

po 2. neděli postní 
DUCHOVNÍ OBNOVA 

St. Jičín 
10:00 
 

17:00 

za rodinu Pavlíkovu, Boží 

požehnání a duše v očistci 
TICHÁ ADORACE (do 21h) 

Neděle 

28.2. 

3. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín  

9:50 

10:30 

 

 

 

pobožnost křížové cesty  
na poděkování Panně Marii 

za vyslyšené prosby, za 

drahé zemřelé a požehnání 

pro celou rodinu Dvorskou, 

Šodkovu a Zdráhalovu 

Bernartice 9:15 
za † Annu Bayerovou, 

manžela, rodiče a sourozence 

St. Lhota 10:00 mše svatá /P.Vavrečka/ 
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„Lepší je být s Ježíšem v jámě, než v nádherném domě s ďáblem.“ 

Co je to pokušení? „Nehas, co tě nepálí...“ 
Většina pokušení je rafinovanější než udělat naschvál sousedovi 

Význam slova pokušení se poněkud posunul. Pokud ho vůbec někdo dnes použije, označí 
jím nejspíš dortík v cukrárně nebo vynikající čokoládu, kterou snědl na posezení. Nebo je 
pokušení spojováno jen s oblastí lidské sexuality. Anebo pokoušet znamená hecovat  
k něčemu, co není dvakrát rozumné, ale bude to legrace.  

I když slovo pokušení dnes dostalo poměrně povrchní až banální význam, neznamená to, 
že skutečným pokušením, tedy svádění z dobré cesty nečelíme. A často si to ani 
neuvědomujeme, protože většina pokušení je rafinovanější než myšlenka nechat si 
nalezenou peněženku nebo udělat naschvál sousedovi. 

Více pokušení míří na to, abychom nedělali to, co je dobré 

 "Nehas, co tě nepálí."  
 "Každý se musí postarat sám o sebe." 
 "Proč bys měl někomu pomáhat, tobě taky nikdo nepomáhá." 
 "Podívej, ostatní to taky flákaj, proč by ses ty měl namáhat? Budeš za blbce."  
 "To je skvělý nápad, ale pusť se do toho až zítra, nebo pozítří."  

Pokušením může být i perfekcionismus: 

 "Když to nezvládneš dokonale, tak to nemá vůbec cenu." 
 "Když se nezvládneš modlit hodinu, tak ani nezačínej."  

Existuje i pokušení přehnané horlivosti, která vede k tomu, že brzo odpadneme - sportovní 
terminologií „přepálený začátek". Nebo odvádění pozornosti ke vzdáleným a jakoby 
důležitějším problémům, se kterými ale nemůžeme nic udělat, a díky tomu přehlížíme 
bližní, kterým bychom pomoct mohli a měli. Skoro se zdá, že více pokušení míří na to, 
abychom nedělali to, co je dobré a co nám a našemu okolí prospívá. Pokušitel totiž ví,  
že pak se snadněji zapleteme do špatností.  

Pokušitel nám chce sebrat jistotu, že jsme Boží děti 

Ježíšova zkušenost s pokušením na poušti odhaluje, že jádro pokušení je ještě hlouběji. 
Ďábel se snaží zpochybnit jeho identitu Božího Syna, podlomit jeho důvěru k Otci. O totéž 
se snaží u nás, chce nám sebrat jistotu, že patříme Bohu, že jsme Boží děti a dědici, 
překrucuje obraz Boha jako dobrého a milujícího Otce. 

Ježíš odhaluje a odmítá léčky pokušitele ve světle Božího slova. Nezaplétá se do diskusí  
s pokušitelem, ale opírá se s důvěrou o to, co Bůh řekl. I nám může Boží slovo pomoci 
uvědomit si, že čelíme pokušení. I my se můžeme opřít o to, co nám Bůh říká, o jeho 
ujištění, že jsme jeho děti, kterým kryje záda a dává sílu obstát.  

/Pavel Semela, www.vira.cz, redakčně upraveno/ 



BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

2. postní týden 

Evangelium: Ježíšovo proměnění – Lk 9,28b-36  

Motto: MODLITBA 

Téma: Pán Ježíš vzal tři ze svých učedníků a odešel s nimi na horu, aby se tam modlili.  

Při modlitbě se výraz jeho tváře změnil a jeho oděv oslnivě zbělel. Apoštolové uviděli proroky 

Starého zákona – Mojžíše a Eliáše, jak s Ježíšem mluví. A z oblaku uslyšeli Boží hlas: „To je 

můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Apoštolové nechápali, co se stalo, byli „neznalí“  

a zmatení. Pochopili to až mnohem později díky tomu, že se pohybovali v Ježíšově blízkosti, 

viděli jeho milosrdné skutky, zažili jeho utrpení i zmrtvýchvstání. 

Skutek milosrdenství: POUČOVAT NEZNALÉ 

Abychom mohli „poučovat neznalé“, musíme my sami být ochotni nechat se 

poučit. Poučuje nás Duch Svatý, když se mu otevřeme v modlitbě.  

Úkoly – náměty: Více se modlit (ne více slov, ale s větší zbožností). Pomoci 

někomu s úkoly, pomoci vysvětlit učivo apod. Rozdělit se o své znalosti  

a nevychloubat se. Dávat dobrý příklad ostatním. Umět vysvětlit, proč věřím 

v Boha a proč se chovám jako křesťan (když se mě někdo ptá). Zajímat se  

o svou víru a prohlubovat ji studiem. 

 

 
 Jak na nás působí Boží milost? 

Boží milost nás vtahuje do vnitřního života trojjediného Boha, do vzájemné 

lásky Otce, Syna a Ducha svatého. Uschopňuje nás k životu v Boží lásce  

a k tomu, abychom v síle této lásky dokázali jednat. [1999-2000, 20003-2004, 2023-2024] 

Milost je nám vlita působením Ducha svatého, je to nadpřirozený dar. Milostí 

Boží se křtem stáváme Božími dětmi a dědici nebeského království (milost 

posvěcující). Dává nám trvalou náklonnost k dobrému. Milost nám pomáhá 

poznat, chtít a konat všechno, co vede k dobrému, do nebeského království 

(milost pomáhající). Zvláštním způsobem působí milost ve svátostech (svátostná 

milost), které se stávají podle vůle našeho Spasitele místy setkávání s Bohem. 

Milost se také projevuje ve zvláštních darech milosti, kterými jsou obdarováváni 

jednotliví křesťané (charismata) nebo ve zvláštní moci, která je přislíbena pro 

stav manželský, pro stav řeholní a pro stav duchovní (milost stavu). 

Různá oznámení 
Po dobu nepřítomnosti našeho o.Petra Dokládala, který je v současné době 
v nemocnici v Novém Jičíně, budou změny v pořadu bohoslužeb. Sledujte, prosíme, 
ohlášky v kostele. V případě pohřbu se obracejte na P. Pawla Dobiju, 
tel.č.739 244 464.  

 

 


