
 

11. červen – 17. červen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.6. 

Památka sv. 

Barnabáše, apoštola 
St. Jičín 17:00 

poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní,  

† Bohumilu Dohnalovou,  

† dvoje rodiče, Boží ochranu 

a Panny Marie 

Úterý 

12.6. 

Památka bl. Marie 

Antoníny 

Kratochvílové, panny, 

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Petřkovského, 

† dceru Antonii, † zetě a 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu 

Středa 

13.6. 

Památka sv. Antonína 

z Padovy, kněze a 

učitele církve 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Vahalíka, 

živou a zemřelou rodinu a 

ochranu Boží a Panny Marie 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

14.6. 

Čtvrtek 10. týdne  

v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

15.6. 

Sv. Víta,  

mučedníka 

St. Jičín 

 

17:00 

 

dětská mše svatá 

 za † MUDr. Víta Dokládala 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

16.6. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † manžela Karla Krutílka, 

† rodinu, Boží ochranu a 

Panny Marie pro živé rodiny 

Neděle 

17.6. 

 

11. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka na TV NOE 

 

St. Jičín  7:45 
pouť k Boží prozřetelnosti 

za farníky  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz
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 10.6.2018   10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ            28./ročník IX. 
Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen, praví Pán,  

a já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. 

Hříchy, které nebudou odpuštěny 
Bratři a sestry, 

„co se pokazilo, napravit se dá,“ utěšují se studenti, když u zkoušky propadli.  

Z té věty nezaznívá lehkomyslnost, nýbrž naděje. Není všecko ztraceno, dám to 
do pořádku. Stejný pocit máme všichni, když upadneme do hříchu. Bolí nás to 

a bolí to i Pána Boha. On však po každém pádu nabízí odpuštění, je ochoten se 
s námi smířit. – Proto nás překvapila věta dnešního evangelia, že hříchy proti 

Duchu svatému nebudou odpuštěny navěky. Věděli jste to? Víte, které hříchy to 

jsou? Nebude na škodu, když si je vyjmenujeme a objasníme si, proč nebudou 
odpuštěny. 

1.Hříchů proti Duchu svatému se uvádí šest. První je opovážlivé spoléhání 
na milosrdenství Boží. Pokušitel před hříchem našeptává: „Neboj se to udělat, 

však se z toho vyzpovídáš. – Lotr na Kalvárii měl více hříchů, vzbudil lítost a dostal 
se do nebe. Ty nejsi vrah ani lupič a ještě neumíráš. – Teď jsi mladý, užij si světa. 

Až budeš starý, svět tě bavit nebude a hřích už tě nesvede, tak si zajdeš k životní 

zpovědi, dáš si všechno do pořádku a budeš chodit do kostela. Pán Bůh ti jistě 
odpustí, to je jeho povolání.“ 

Nevěř takovým svodům. Kající lotr dostal odpuštění, aby nikdo nezoufal.  
Ale stalo se to jenom jednomu, abys nespoléhal opovážlivě. Kde máš jistotu, že se 

budeš moci vyzpovídat? Možná jsi slyšel o hříšníkovi, který se zpovědí 

nepospíchal, z jedné strany byla fara, z druhé klášter. Byl dvakrát zabezpečený. 
Umřel náhle a ke zpovědi nedošlo. – Jiný měl rovněž času dost na smíření 

s Bohem. Vždyť stačí vzbudit lítost a všecko bude v pořádku. Tři slova to spraví: 
„Bože, odpusť mi!“ Umíral náhle, splašení koně ho shodili do dravé řeky. Jeho 

poslední slova byla: „Ke všem čertům!“ 

2. Druhý hřích je pravý opak prvního. Hříšník zoufá nad milosrdenstvím 
Božím. První se domnívá, že Bůh je dobrý až hloupý, pro druhého je to 

nemilosrdný soudce všech hříšníků. Zoufalý Kain volal: „Můj hřích je tak velký, že 
nezasluhuje odpuštění.“ Nešťastný Jidáš nezahynul proto, že zradil, ale proto,  

že si zoufal; nenašel v sobě sílu, aby o odpuštění poprosil. A přece Jidáš slyšel 
Kristovo ujištění, že hříšníkovi bude odpuštěno, i kdyby měl hříchy rudé jako 

purpur a šarlat; jen když se obrátí a dá se na pokání. 



3. Třetí hřích vytýkal Pán Ježíš v dnešním evangeliu učitelům zákona. Slyšeli pravdy, 

které hlásal a které svými zázraky potvrzoval. Oni však nepoznané pravdě 
tvrdošíjně odporovali a tvrdili, že je posedlý zlým duchem. Neuvěřili mu ani, když 

vstal z mrtvých a stráž to dosvědčila. Podplatili je, aby tvrdili opak. – Když později 

kázal Štěpán a oni nemohli a nechtěli jeho argumenty vyvrátit, zacpali si uši a jako 
protiargumentů použili kamení. Když osel nechce pít, nikdo ho k tomu nedonutí, 
i kdyby mu hlavu do vody strčil. Člověk, který nemá dobrou vůli, neuvěří pravdě,  
i kdyby ji na vlastní oči viděl. Spisovatel Emil Zola byl v Lurdech svědkem zázračného 

uzdravení a přece napsal, že všecko tam je podvod a lež. 

4. Další hřích proti Duchu svatému je: bližnímu nepřát a závidět milost Boží.  
Je ošklivé závidět lidem obyčejné dobro, že je zdráv, že se mu dobře daří, že se 

uzdravil z nemoci. Větší hřích je závidět padlému člověkovi, že se obrátil k lepšímu, že 
se polepšil. Závidět, že zatoulané ovečka nebyla roztrhána od vlků, že se kajícně 

vrátila a od věrného stádečka byla přijata. 

Po kázání přijde za knězem věřící člověk a říká: „Bojím se, že tento hřích mám. 

Umíral vysoce postavený muž, dlouho žil bez Boha a mnoho zla zavinil. Zavolal si 

biskupa, kajícně se vyznal a umřel. Teď bude jistě s Pánem Ježíšem v ráji. To není 
spravedlivé. Mám ten hřích, že jsem mu záviděl milost Boží?“ – Myslím, že ne. Tebe 

udivuje, že bude v ráji hned. To slíbil Pán Ježíš jen jednomu – lotrovi na kříži. Tvůj 
prominent bude asi odpykávat časné tresty v očistci. – Milost obrácení vyprošujme 

všem chybujícím. 

5. Poslední dva hříchy proti Duchu svatému jsou: mít zatvrzené srdce 
k spasitelnému napomínání a až do konce setrvat v nekajícím životě. – 

Brněnský kněz Emil Procházka vypravoval tuto událost: Umíral materialista, byl 
vychrtlý na kost a kůži. Věřící žena ho prosila: „Miláčku, udělej mně radost, zavolám 

kněze, dej si duši s Bohem do pořádku.“ 

„Nechci, Bůh není, duše není, po smrti nic není.“ 

„A co kdyby přece…“ 

„Kdyby přece byl, tak ti přijdu říct. A už mi dej pokoj.“ To byla jeho poslední slova. 
Hodinu trval smrtelný zápas, pak ze sebe vyrazil tři hluboké vzdechy a byl konec. Žena 

mu zatlačila oči, se služkou mrtvého oblékly a pak zůstala s mrtvolou sama. Hladila 
mu čelo, pod nímž byl vychladlý mozek. 

„Karle, tys mně něco slíbil. Teď už to víš, pověz, je Bůh?“ 

Tu se jedno oko mrtvoly otevírá, pak se zvedá druhé víčko. A na dně těch skelných 
očí se červená světlo, jako dva otvory do plamenů. Pak vše zhaslo. Paní omdlela. Byla 

to pro ni odpověď? Byl to náznak? 

6. Bratři a sestry, pacienta nejvíce bolí nemoc, kterou si zavinil sám. Kouřením 

rakovinu, pitím tvrdnutí jater. Také zavrženého nejvíc bolí to, že si to zavinil sám. 

Ježíš mu řekne: „Já jsem tě volal jako slepice volá kuřátka, ale tys nechtěl. Ve svém 
hříchu zemřeš.“ 

Katechismus neříká, že tyto hříchy nemohou být odpuštěny, že jsou 

neodpustitelné. Je zkušenost, že nejsou odpuštěny proto, že si hříšník sám 
zablokoval cestu k odpuštění. 

Moji milí, na úpatí Olivové hory uprostřed 

zeleně stojí kostel v podobě veliké slzy. 
Jmenuje se Dominus flevit, Pán zaplakal. 

Z toho místa se díval Pán Ježíš na zatvrzelé 
město Jeruzalém a viděl dopředu zkázu, která 

na ně přijde. Obyvatelé odmítli nabízenou 

milost Boží. Když my uslyšíme hlas Boží, 
nezatvrzujme svá srdce. 

/P.Alois Pekárek, z knihy Hořící srdce, vydalo nakl.Fibox Třebíč 1998/ 

Různá oznámení 

Nadační fond Credo Vás zve na duchovní 

obnovu pro manžele a snoubence 

s charizmatickým katolickým knězem 

z Indie – otcem Jamesem Manjackalem, 

která se uskuteční na Slovensku ve městě Brezno od 22.- 24. června 2018. 

Duchovní obnova je organizována se schválením a požehnáním otce biskupa 

Mons. Stanislava Stolárika. Její součástí bude každodenní mše svatá, adorace, 

modlitba chval, modlitby za uzdravení a promluvy otce Jamese.  

Také bude možnost přijetí svátosti smíření. V neděli se uskuteční  

obnova manželský slibů a žehnání snubních prstenů.  

Vzhledem na návaznost promluv, otec James vyzývá k účasti na celé duchovní 

obnově. Kapacita je limitována na 250 manželských párů. Program pro děti  

a hlídání bude zajištěno.  Bližší informace a registrace na www.otecjames.cz.  

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

28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat  
ve dnech 11. až 15. července 2018 v Brně. Motto konference bude:  

„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)  

Zahraničním hostem letošní konference bude: P. René-Luc 

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F  
na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal 
brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program 
konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, 
společná modlitba a bohoslužby. Přihlašování přes internet na : 
konference.cho.cz bude ukončeno 25.6.2018 ve 12.00 hodin.  
Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení.  

http://www.credonadacnifond.cz/2018/05/duchovna-obnova-pre-manzelov-22-24-6-v-brezne-sk/
http://www.otecjames.cz/

