
 

14. listopadu – 20. listopadu 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.11. 

Pondělí 33. týdne  

v mezidobí 

Jičina 9:00 za děti a mládež 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu 

za přijatá dobrodiní,  

za † rodinu Janyškovu, 

Šnajdrovu, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny 

Úterý 

15.11. 

Sv. Alberta Velikého, 

biskupa a učitele 

církve 

Palačov 14:30 pohřeb – Jaroslav Mertík  

St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Středa 

16.11. 

Sv. Markéty Skotské 

Sv. Gertrudy, panny 
St. Jičín 17:00 

za † Šárku Janyškovou,  

† bratra Romana, obrácení 

hříšníků a duše v očistci  

a dar Ducha svatého 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

17.11. 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

Palačov 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:30 

za † Antonii Sudolskou,  

† manžela, duše v očistci  

a za Boží ochranu a ochranu 

Panny Marie pro živou 

rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

18.11. 

Posvěcení římských 

bazilik svatých 

apoštolů Petra a Pavla 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, dar zdraví  

a ochranu Boží a Panny 

Marie pro celou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

19.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Josefa  

a Anastazii Petřkovskou, 

živou rodinu a duše v očistci 

Neděle 

20.11. 

SLAVNOST  

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 
 

Hody Palačov 

ukončení Svatého roku 

milosrdenství 

končí církevní rok 

St. Jičín  
7:45 

14:30 

za farníky  /o. Petr/  

adorace,  Církevní silvestr 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Palačov  9:15 hodová mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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    13. 11. 2016 – 33. neděle v mezidobí            51./ročník VII.  

„I když jsi na dně, Boží ruka je stále pod Tebou.“ 

 Očistec je místo, kde trpí duše na nějaký čas tresty za své hříchy, které 
si neodpykaly na zemi. Že očistec je, víme, jak ze Starého Zákona, tak  
i z Nového: Mt 12, 31 říká, že jsou hříchy, které nebudou odpouštěny 
ani v tomto věku, ani v budoucím. To předpokládá, že jsou jiné hříchy, 
které se v budoucím věku odpouštějí - totiž v očistci. 
 

 Do očistce přicházejí duše, které zemřely sice ve stavu milosti 
posvěcující (bez těžkého hříchu), ale neodčinily si na zemi tresty za své 
hříchy. 
 

 Duše v očistci trpí nesmírnou bolest, protože ještě nemohou vidět 
Boha, svoji největší touhu a různé jiné dušení muky, které jim Boží 
spravedlnost přisoudila (často podle toho, čím člověk nejvíc hřešil). 
 

 Duším v očistci můžeme v jejich utrpení pomáhat, protože jsme s nimi 
spojeni ve společenství svatých (jak se modlíme k závěru Vyznání 
víry). To dosvědčuje už starozákonní kniha 2 Mak 12,46: „Svaté  

a spasitelné je modlit se za zemřelé,  
aby jim byly odpuštěny hříchy." 
Pomáháme jim modlitbou, obětováním 
mše svaté a přivlastněním odpustků. 
 
 Z křesťanské lásky k bližnímu 
jsme povinni pomáhat všem duším 
v očistci, a to především svým rodičům, 
příbuzným a dobrodincům.  
 
 Očistec přestane při posledním 
dni, kdy přijde Kristus soudit živé i mrtvé. 
Potom bude už jen nebe a peklo. Duše  
v očistci si samy už nemůžou pomoci  
a čekají na naši pomoc, ale můžou se 
naopak za nás přimlouvat. 



Sv. Tomáš Akvinský, dominikán (+1274) líčí tuto příhodu:  Když studoval 
v Paříži na univerzitě, zjevila se mu jednoho dne jeho sestra, která zemřela  
v klášteře v Kapui v Itálii a prosila ho, aby se za ni modlil, aby byla brzy 
vysvobozena z očistce. Sv. Tomáš se za ni vroucně modlil. Po nějakém čase, 
když byl v Římě, se mu zjevila opět, tentokrát však obklopená září a děkovala 
mu, že na jeho přímluvu byla vzata do nebe. Světec se jí otázal, jak se vede  
na věčnosti jeho dvěma bratřím. Sestra odpověděla: „Arnold už je v nebi, 
Ludolf je ale v očistci, kde velmi trpí, protože na něj v modlitbě nikdo 
nevzpomíná." 

Ze života sv. Vincence Fererského (+1419), španělského dominikána, se 
vypravuje tato událost: Několik dní po smrti se mu zjevila jeho sestra;  
byla obklopena plameny a oznamovala mu, že je odsouzena do očistce až  
do posledního soudu; může však být brzy vysvobozena, když za ni bude 
obětováno třicet gregoriánských mši svatých. Světec její prosbu hned splnil  
a po třiceti dnech se mu sestra zjevila znovu, tentokrát už zářící a obklopená 
anděly na důkaz, že je už v nebi.  

I když je někdo při soukromém soudu odsouzen k očistcovým mukám  
až do soudného dne, přece může být modlitbami a dobrými skutky věřících  
z očistce vysvobozen.  

Sv. Brigita viděla ve svém vidění vojína, který měl trpět v očistci do konce 
světa, ale horlivou modlitbou a almužnami své ženy byl už po čtyřech letech 
vysvobozen. 

/Fr.Václav Tomáš OP/ 

 

 Jak důležitá je lidová zbožnost? 

Lidová zbožnost, k jejímž projevům patří uctívání relikvií, procesí, poutě 

a pobožnosti, je důležitou podobou inkulturace víry, která je skutečně 

dobrá, pokud je v souladu s církví, vede ke Kristu a nesnaží se zasloužit 

člověku nebe zbožnými skutky bez ohledu na Boží milost. [1674-1676] 

 Je dovoleno uctívat ostatky svatých? 

Úctou k relikviím, která patří k přirozeným lidským potřebám, se snažíme 

projevit respekt a úctu váženým osobnostem. Ostatky svatých uctíváme 

správným způsobem tehdy, když tím chválíme Boží působení v lidech, 

kteří žili v naprosté odevzdanosti Bohu. [1674] 

 

 Jaký smysl mají poutě? 

Ten, kdo se vydává na pouť, „modlí se“ nohama a zakouší všemi svými 

smysly, že život je jedinou velkou cestou k Bohu. [1674] 

Už starozákonní Izraelité se vydávali na pouť do jeruzalémského chrámu. 

Křesťané tuto praxi převzali. Především pak ve středověku nabývalo 

putování na svatá místa (především do Jeruzaléma a k apoštolským hrobům 

do Říma a do Santiaga de Compostela) mohutných forem. Lidé se často 

vydávali na pouť na znamení svého pokání. Bohužel se toto jednání často 

neobešlo bez chybné myšlenky, že je zapotřebí udobřit si Boha týráním 

vlastního těla. Dnes poutě prožívají skutečnou renesanci. Lidé hledají 

pokoj a sílu, která vyzařuje z posvátných milostiplných míst. Už mají dost 

svých osamělých cest a chtějí vystoupit ze všedního shonu, snaží se 

oprostit se od životních zátěží a vydat se na cestu za Bohem. 

 

Různá oznámení 

Římskokatolická farnost sv. Václava ve Starém Jičíně 
srdečně zve všechny farníky, zájemce a rodiny na 

UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU 

„CÍRKEVNÍ SILVESTR- SETKÁNÍ FARNÍKŮ“ 

Neděle Ježíše Krista Krále 20. 11. 2016 

14.30 hod - chrám sv.Václava -  ADORACE  
  -  poděkování za uplynulý církevní rok 

- modlitba korunky k Božímu milosrdenství 

15.30 hod -  hasičská zbrojnice ve Vlčnově 
-  společné setkání 

Kdo můžete, přineste, prosím něco dobrého ke kávě a čaji. 

Vhodná příležitost ke společnému setkání farníků! 
Všichni jsou srdečně zváni. 

********************************************************** 

VIR – Adventní duchovní obnova pro mladé muže od 17 do 35 

let na téma  „Očekávání neočekávatelného“ 

 Vede P. ThLic. Josef Mikulášek, kaplan v katedrále sv. Václava 

v Olomouci, možnost se připravit na svátky Kristova narození 

 Koná se o víkendu 25. – 27. 11. 2016 

 Přihlásit se můžete do 18. 11. 2016 na: 

www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-advent 


