
 

6. března – 12. března 2017, DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.3. 

Pondělí  

po 1. neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za † manžela, † rodiče 

Páterovy, Bartoňovy, živou 

rodinu a ochranu Boží a Panny 

Marie  /o.Dobija/ 

Úterý 

7.3. 

 

Sv. Perpetuy a Felicity, 

mučednic 
St. Jičín 17:00 

za † Josefa Randuse,  

† Antonína Petřkovského,  

† dceru a Boží ochranu pro 

živou rodinu 

Středa 

8.3. 
Sv. Jana z Boha St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Annu Ševečkovou, 

† manžela, syna, snachu, zetě, 

vnuka a sourozence a duše 

v očistci 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.3. 

Sv. Františky Římské, 

řeholnice 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

10.3. 

Sv. Jana Ogilvie,  

kněze a mučedníka 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá 

za † MUDr. Víta Dokládala 

k 19. výročí úmrtí 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

11.3. 

Sobota  

po 1. neděli postní 
St. Jičín 

14:30 

 

 

 

16:30 

 

 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

přednáška – P.Jiří Ramík 

křížová cesta  

možnost svátosti smíření 

mše svatá za † Ludmilu 

Rosovou z Jičiny, † manžela, 

duše v očistci a živou rodinu 
 /o.Ramík/ 

Neděle 

12.3. 

2. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Jana Rosu, dvoje rodiče, 

živou rodinu s prosbou o Boží 

ochranu, Panny Marie, andělů 

strážných a za duše v očistci 
/o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

5.3.2017    1. neděle postní         15./ročník VIII. 

„Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.“ Ž 51 

V jednom filmu o životě Ježíšově byla také scéna, jak byl pokoušen od ďábla. Nedivíme se 
tomu, že byla nepodařená, fantastická. Ale jsme si vědomi omezenosti obrazového umění. 
Vždyť není snadné promítnout na plátno i naše vlastní pokušení. Těžké je také vysvětlit,  
jak vzniká a jak na nás působí. V češtině máme dvě podobná slova: pokušení  
a zkouška. Mohou znamenat totéž, ale je tu přece jenom rozdíl. Je mnoho zkoušek, které se 
vyskytují v životě. Dělá se přijímací zkouška do školy, do práce. Zkoušíme šaty, únosnost 
mostu, zkouší se nový automobil, je-li všechno v pořádku. Zkoušíme i lidi, jsou-li poctiví,  
znalí, věrní. 

Zajímavé však je, že nazýváme zkouškou i něco, co nikdo nepřipravil, obyčejnou nehodu. 
Vlak se zpozdil a ujel nám autobus, který se na něj napojoval. Byla to zkouška trpělivosti.  
Přišla těžká nemoc. Zbožný člověk řekne: Pán Bůh mně poslal těžkou zkoušku. To přepokládá 
víru, že nás zkouší nejenom lidé, ale i sám Bůh. 

Může nás někdo zkoušet i se špatným úmyslem, např. nakolik podlehneme 
náklonnosti k pití. V tomto případě pak už nemluvíme o „zkoušce“, ale říkáme 
tomu „pokušení“. Přeneseno do náboženského slovníku, ty dva výrazy se 
dobře rozdělují: Bůh nás zkouší, ale ďábel pokouší, tj. vede ke zlému. 

Jak se to projevilo v dějinách Starého zákona? Bůh si vyvolil první patriarchy: Abraháma, 
Josefa, Mojžíše. Ale často zkoušel jejich víru. Vzpomeňme si, že Abrahám měl obětovat  
i vlastního syna (Gn 22). Židé byli zázračně vyvedeni z Egypta, ale přesto zažili těžké zkoušky  
 na poušti. V čem je Bůh zkouší? Zkouší, jsou-li mu věrni, mají-li víru. Její hlavní obsah pak 
jsou přísliby, že úplná spása a záchrana přijde až nakonec, až v dobách mesiášských. Je tedy 
prozatím potřeba mnoho doufat a vydržet mnoho protivenství. 

Tak jako Bůh zkoušel svůj národ, tak zkouší i každého jednotlivce. To zdůrazňují tzv. 
sapienciální spisy, knihy moudrosti. Klasický příklad zkoušek Božích je Kniha Jobova. Neštěstí, 
která na něj Bůh dopustil, dokázala jeho věrnost, jeho víru. Ale také posílila jeho vlastní sílu  
a odolnost vůči protivenství. Tento pedagogický motiv se zdůrazňuje často. Je ostatně známý  
i z profánní literatury. 

Plynou z toho ovšem i důsledky pro náš vlastní život. Nejenže každý z nás prožívá mnoho 
zkoušek, ale jakýmsi divným způsobem se opakují. Míváme stejná pokušení  
po dlouhou dobu, někdy i po celý život. Ďábel se v ignaciánských exerciciích přirovnává 
k vojenskému veliteli, který obchází tvrz ze všech stran, aby zjistil, kde je její slabé místo. 
Tam pak zaútočí. Jak taková slabá místa vznikají? 

Jsou to na prvním místě přirozené sklony. Slovo sklon je charakteristické. Když jede vůz  
po nakloněné plošině, sklonem dolů, stačí trochu přitlačit a už se rozjede tak, že je těžké jej 
zastavit. Sklony samy o osobě nejsou špatné. Náklonnost sportovat je známka zdraví. Sklon 
k hudbě je ušlechtilý. Stejně tak je dobrá známka povahy mít rád přátele, umět se s nimi 



pobavit. Říkáme jenom, že se to všechno musí dít s mírou. I to každý uzná. Ale přitom každý zjistí, 
jak to bývá těžké zastavit se, přestat ve správném okamžiku. U auta se dobrý motor rozjede vesele 
dopředu, ale bez brzd se může v každém okamžiku přihodit neštěstí. V jedné autoškole říkával 
vedoucí: „Nejdříve vás musím naučit šlapat na brzdu, pak teprve na plyn; a až koupíte auto, 
pamatujte si, že se z kopce dá jet bez motoru, ale bez brzd nikdy.“ 

To všecko zní moralisticky, při výchově se to mladým lidem často opakuje, tak často, že to 
nakonec neradi slyší a je jim to nepříjemné. Mají být proto přivedeni k tomu, aby měli radostný 
zážitek vnitřní svobody. Pokušení je vlastně otroctví. Někdo nebo něco nás přitahuje, nutí. Jak je to 
krásné, když se člověk umí zastavit, usmát se a povědět vesele: „Udělám to, co uznám za lepší, 
pánem jsem já.“  

 Vypravoval mi svůj zážitek jeden šofér, který jezdí neuvěřitelně virtuózně, 
často ovšem i velmi rychle a musí dávat pozor ani ne tak na cestu, jako na policii. 
„Jel jsem jednou opravdu prudce, ale to mě těší. A najednou jsem vyjel z tunelu  
a venku zavál prudký vítr. Auto zatančilo. Bylo to jenom chvilku. Ale já jsem 
musel zastavit, dlouho vydechnout. Je to hrozný pocit, když najednou zjistíte, že 
nemáte stroj v ruce. Říkali mi o tom, avšak nikdy jsem nemyslel, že je to vážné. 
Ale je to opravdu hrozná věc.“ 

Tento zážitek pěkně ilustruje pokušení v pravém slova smyslu. Není to jenom sklon, ale je to 
pocit neschopnosti jej ovládnout. V tom případě se snadno stane opravdové neštěstí. Řidič, je-li 
rozumný, si na takové případy dá pozor. Ten, o kterém jsme se zmínili, už pokaždé přibrzdil, když 
vyjížděl z tunelu. Ani to nebylo vždycky zapotřebí, ale zkušenost se mu vryla do srdce. Tak by se  
i nám měly vrýt do srdcí zážitky, při nichž se nám zdálo, že už nejsme schopni se ovládnout. Tomu 
se v morálce říká: vyhýbat se příležitosti ke hříchu. 

Je jich mnoho? Záleží to na povaze, na duchovní síle. O zpovědnících, kteří snadno omlouvali 
hříchy slabostí, se říkalo, že mají široké rukávy. Ale daleko širší je mají dnešní psychologové.  
Ti najdou pro každý zločin nějakou příčinu v dědičnosti, ve vlivu špatného prostředí, ve slabosti 
nervů atd. Otcové církve z prvních století stojí na opačném pólu. Nemyslí, že by těch okamžiků, kdy 
už se člověk nemůže ovládnout, bylo mnoho. Lidské ruce nestačí zvládnout vůz, který se jim vymkl. 
Ale lidská vůle je daleko silnější. Její moc nad nižšími sklony je daleko silnější. Sv. Jan Zlatoústý, 
jak se zdá, nevěří, že by se mohl člověk dopustit velmi těžkého provinění jenom ze slabosti, jenom 
proto, že nad sebou ztratil vládu. „Neříkej, žes nemohl, řekni, žes nechtěl!“ píše. 

Rozumní moralisté se snaží zachovat správnou střední cestu. Neodsuzují každou slabost.  
Je mnoho hříchů, které musíme omluvit. Ale jisté je, že se musíme starat i o opak. Askeze směřuje 
k posílení vůle tak, aby se člověk nemusel pokušení bát, aby se cítil dostatečně odolným a pevným 
ve svém zásadním postoji k dobru.  

Příklady světců ukazují, že i oni měli někdy to, čemu se říká nešťastná povaha. Někteří z nich 
byli hněviví, jako např. sv. Ignác, jiní ctižádostiví a povrchní, jako např. sv. František Saleský.  
Sv. Terezie Veliká měla po psychologické stránce velmi nevyrovnanou povahu. A přece to často  
na nich nikdo nepoznal a rozhodně je to nevyvedlo z přímé cesty. To nám dokazuje, že můžeme 
s pomocí Boží zvítězit nad pokušeními tak, jak nám to ukázal Ježíš sám. Tento zážitek se nám 
stane nakonec radostným, podobně jako má radost plavec, který překonal prudký proud řeky  
a ocitnul se na druhém břehu. 

/úryvek z knihy „Liturgické meditace“, autor Tomáš Špidlík, vydalo nakl. Refugium,  
kniha je dostupná také v naší farní knihovně/ 

POSTNÍ AKTIVITA (NEJEN) PRO DĚTI – postní doba – PROMĚNA SRDCE 

Postní doba je příležitostí k opětovné proměně srdce. Naše obrácení se v životě 
neuskutečňuje jen jednou, ale je to proces, který se stále opakuje. Nelze ho 
omezovat jen na postní dobu, ovšem postní doba je obzvláště vhodným 
obdobím k tomu, abychom Bohu dovolili vstoupit do našeho života,  

do našeho srdce, a nechali se jím proměnit.   

I když proměna srdce každého z nás probíhá ve skrytosti, jsme v letošní 
postní době zváni, abychom společně s dětmi a ve spojení s postním 

nedělním evangeliem ztvárnili symbolicky proměnu našeho srdce. 

Každou postní neděli po mši svaté děti dostanou kartičku s úkolem, o který se mají  
po celý týden snažit. Současně dostanou také obrázek květinky se sedmi okvětními 
lístky. Za každý den snažení si mohou vybarvit jeden okvětní lístek. Vybarvenou  
a vystřiženou květinku pak děti donesou další neděli na mši svatou, v obětním průvodu 
ji pak přinesou jako dárek Ježíši a po mši svaté ji nalepí na připravené papírové srdce.   

„Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti“ (Žl 50). 

1. neděle postní 
Evangelium: Ježíšovo pokušení (Mt 4,1-11) 

Téma: Pán Ježíš odešel na poušť a tam se čtyřicet dní postil a modlil. Když k němu přišel ďábel  

a pokoušel ho, Ježíš pokušení odolal a nepodlehl mu (na rozdíl od prvních lidí, jak jsme to slyšeli  
v 1. čtení). Jak se Ježíš připravoval na boj s pokušením? Modlitbou a postem. Nespoléhal se na své 
síly, ale zcela důvěřoval svému nebeskému Otci. I nám modlitba a půst dávají sílu, abychom se učili 
pokušení přemáhat. 

Úkol: Zamyslet se nad tím, co je pro mne pokušením, co je pro mne „kamenem“, o který 

klopýtám? Co dělám a neměl/a bych? Pokusím se pokušení překonávat.  

Modlitba: Pane Ježíši, tys překonal velká pokušení. Dej mi sílu, abych i já každý den dokázal/a 

bojovat s pokušeními. 

Různá oznámení 
Orel Jednota Starý Jičín-Vlčnov a farnost Starý Jičín  

Vás srdečně zvou na 

na téma: Životní zkoušky a duchovní růst
kterou povede  P.Mgr Jiří Ramík z Kopřivnice

Sobota  11. března 2017 
Dopolední program:  v klubovně Orla ve Staré škole - 

           9.30 prezentace          10.00 přednáška 

Odpolední program:  v kostele sv. Václava -  

14.30 1. přednáška 

 Křížová cesta, možnost svátosti smíření 

16.30 mše svatá s 2. přednáškou 

Info na: e-mail:  staryjicinvlcnov@orel.cz *   tel: 777 947 790 

mailto:staryjicinvlcnov@orel.cz

