
 

26. listopadu – 2. prosince 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.11. 

Pondělí 34. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Tvrdých 

z Jičiny 

Úterý 

27.11. 

Úterý 34. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 
za † Jiřinu Hasalovou,  

† manžela a za živé rodiny 

Loučka 17:00 mše svatá /o.Pawel/ 

Středa 

28.11. 

Středa 34. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za rodinu pana Karla Rosy 

z Loučky, živou a † rodinu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

29.11. 

Čtvrtek 34. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu 

při příležitosti životního 

jubilea /o.Petr/ 

+ křest: František Hasal 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

1.12. 

Sv. Edmunda 

Kampiána, kněze  

a mučedníka 
 

 

 

     1.sobota v měsíci 

zasvěcená 

Neposkvrněnému srdci 

Panny Marie 

St. Jičín 8:00 

za † manžele Jiřinu a 

Františka Hasalovy a jejich  

† rodiče a sourozence /o.Petr/ 

Bernartice 

 

 

8:30 

 

 

 Duchovní obnova  
– P.Jiří Pleskač 

Program: 

mše svatá 
9:45-10:45 ranní  přednáška 

11:00 –12:00  dopolední přednáška 
13:30 –14:30 1.odpolední 

přednáška, přestávka 

15:00 –16:00  2.odpolední 
přednáška, diskuse (od 16:30)  

Neděle 

2.12. 

 

 

1. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín 7:45 

za † Václava a Jiřinu 

Hubovou, dvoje rodiče, 

s prosbou ochrany Boží  

a Panny Marie pro živou 

rodinu a za duše v očistci 

/o.Petr/  + křest: 

Adéla Anna Petrůjová 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna  

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 
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    52./ročník IX. 
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. 

 

 

 

V modlitbě Páně prosíme: „Buď vůle tvá!“ Je příznačné, 
že tato slova často čteme na úmrtních oznámeních. 
Bohužel, tato prosba u mnoha křesťanů vyvolává pocit 
jakési rezignace, hořký povzdech: „Ať se tedy děje tvá 
vůle, když to nemůže být jinak.“ V hloubi duše se jim však 
možná ozývá hlas odporu: „Já bych to zařídil jinak, 
nedopustil bych, aby…“ 

Boží vůle se nám jeví často jako něco těžkého, nepochopitelného, obtížného,  
čemu je třeba se sice podrobit (jinak bychom nebyli křesťany), ale žádnou radost 
z toho nemáme. Vědomí, že plníme Boží vůli, nás žádným zvláštním nadšením 
nenaplňuje. Na nás věřících je často vidět málo radosti, určitý smutek, 
pesimismus a těžkopádnost, dost často se neumíme radovat z prostých věcí a 
dobrodiní života, naplňují nás stále nějaké starosti a obavy. Takovéto chápání 
Boží vůle jako něčeho, co je proti přirozenému způsobu života a co člověk musí 
jen obtížně a s námahou plnit, úzce souvisí s nesprávnou a neúplnou představou 
Boha, jakou měl například Job.  

My, vykoupené děti Boží, bychom měli Boží vůli chápat jinak. Rozhodnutím pro 
Boží království přijímáme i jeho vůli, protože Boží království vzniká tam, kde se 
uskutečňuje jeho vůle. 

Boží vůle je to, co svatého má Bůh v úmyslu se světem a s námi. Je to jeho 
plán, úmysl jeho moudrosti a prozřetelnosti, který s námi má, jeho věčný úradek, 
je to jeho moc, jeho láska a žádost jeho srdce. Jako by nám Bůh říkal: „Chceš, 
abych z tebe a z tvého života vytvořil mistrovské dílo? Jdi cestou, kterou ti ukazuji, 
a staneš se tím, kým jsi vždycky byl v mém srdci. Od věčnosti jsem na tebe 
myslel a miloval tě, vyslovil jsem tvé jméno. Když ti sděluji svou vůli, dávám ti 
poznat tvé pravé já.“ 

„Jeho vůle tedy není příkazem, který nás omezuje, ale zjevením jeho lásky vůči 
nám, jeho plánu, který má s námi. Je vznešená jako Bůh sám, uchvacující a 
okouzlující jako jeho tvář. Je to on sám, který se nám daruje. Boží vůle je zlatá nit, 
božská osnova, na níž se tká náš pozemský i posmrtný život. Vychází z věčnosti 
a jde do věčnosti – nejprve v Boží mysli, pak na této zemi a nakonec v ráji.“ (Chiara 

Lubichová) 

Jestliže má křesťan prosit, aby se děla Boží vůle, pak musí existovat možnost, 
že se také neuskuteční. Splnění Boží vůle se nerozumí samo sebou, nýbrž je 



nejisté, ba dokonce ohrožené. Aby se Boží vůle naplnila na člověku, je třeba, aby ji 
člověk hledal a poznával a pak na ni odpovídal svým souhlasem, úkonem své 
svobodné lásky. Ta se však nedá zajistit žádným donucením, je naopak ohrožována 
naší pýchou, leností, ješitností, sobectvím, prostě hříšnými sklony srdce. V člověku 
vlivem dědičného hříchu vězí tíhnutí ke zlému, a to chce něco jiného, než co chce 
Bůh. Na Boží vůli odpovídá: Já nechci! Pak je tato vůle, toto naplnění Božího záměru, 
opravdu v nebezpečí… Dokonce čím ušlechtilejší je to, co chce vůle Boží, tím menší 
je jistota, že se to stane. Kristus zjevil svatou Otcovu vůli světu a co se stalo? 
Prohlásili ho za svůdce, zločince a popravili ho! 

Křesťan proto musí pociťovat obavu o Boží vůli! Ví, jaký je svět, jaký je on sám, a jak 
tedy může být Boží vůle ohrožena. Je ovšem také pravdou, že Boží vůle je přesto 
všemohoucí a vítězná a nakonec se prosadí i navzdory našemu selhání. Ano, prosadí 
se, ale bez nás, my svůj úkol v tomto případě nesplníme, budeme mimo. 

Co pro nás Boží vůle znamená? Stručně a srozumitelně řečeno: „Boží vůle je pro 
nás to nejlepší, co vůbec může být. Boží vůle je jeho láska k nám. Je to uskutečnění 
jeho lásky a jeho pravdy v nás a ve světě. Bůh ví (svým absolutně pravdivým 
poznáním, svou vševědoucností), co je pro nás skutečně dobré, a ve své lásce 
nám to chce (svou vůlí) dát. 

Člověk nemá dokonalé poznání, mnoho věcí a souvislostí mu uniká, může se mýlit. 
Nevíme, co bude zítra, za týden, za rok… Člověk vlastně mnohdy pořádně neví, co je 
pro něho opravdu dobré. A to nejen z hlediska pozemské perspektivy, ale co je pro 
něj dobré i z hlediska dosažení věčnosti. Bůh jako by mu říkal: „Dovol mi, abych se 
na to podíval já.“ Bůh ví, člověku se zdá. A tak by se mohlo stát, že bychom si často 
vymáhali věc pro nás škodlivou. Nám se nějaká skutečnost zdálky, na první pohled, 
může zdát dobrou, ale zblízka je to věc špatná. To je ono biblické: ovoce ze stromu 
poznání se na první pohled zdálo Evě krásné a lákavé, a tak po něm sáhla. A bylo zle. 

Bůh nám proto jakoby říká: „Prosím tě, nech si poradit. Srovnej svou pravdičku 
(polopravdu) s mou Pravdou (s velkým P). Svou vůli s vůlí mou!“ 

Kdosi to krásně a stručně vyjádřil: Bůh je náš milující Otec, který dětem, když ho 
prosí o nůž, dává přímo už ukrojený chléb. 

Nejkrásnějším příkladem plnění Boží vůle je Panna Maria. Jen o ní můžeme říct, že 
splnila Boží vůli na sto procent. Svým „ať se mi stane podle tvého slova“ se dala Bohu 
úplně k dispozici, svou ochotou a láskou odpověděla na Boží lásku a vyvolení. Proto 
může radostně chválit Pána, že na ní vykonal veliké věci. Církev doporučuje, 
abychom se denně modlili „Anděl Páně“, a tak si tento Mariin postoj připomínali  
a vyprošovali pro sebe. 

Boží vůle nám, nemusí být vždy jasná. Stejně jako Panna Maria i my musíme prosit 
o světlo, abychom pochopili, co Bůh žádá. Je zapotřebí otevřít se jeho hlasu a dobře 
mu v nitru naslouchat. Pokud je třeba, poradit se s někým, kdo nám může pomoci 
pochopit Boží záměr. Jakmile ale jeho vůli poznáme, hned řekněme své ano. Když 
jsme pochopili, že jeho vůle je tím největším a nejkrásnějším, co může v našem životě 
být, nebudeme ji konat s rezignací jako něco, co „musíme“ plnit, ale budeme šťastni, 
že „můžeme“ uskutečňovat jeho plán, který s námi zamýšlel. 

Říkáme: „Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi!“ 

Proč je to v nebi takové, jaké to je? („Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani 
na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují…“) – Protože tam 
se naplno, bez překážek, uskutečňuje jedině Boží vůle.  

A proč je to na zemi takové, jaké to je? – 
Protože zde se uskutečňuje vůle člověka. Náš 
svět je proto tak rozdělený, rozhádaný, 
chaotický, že se lidé nechtějí nechat vést Bohem 
a jeho vůlí. A celé dějiny světa jsou pak dějinami 
lidské hlouposti, zloby a boje s vůlí Boží. 

Proto s velikou touhou prosme:  

Nedopusť, Pane, aby bylo po mém, aby se 
dála moje sobecká, omylná vůle. Otče, buď 
vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, a bude 
všem dobře. Amen.“     /P.Pavel Hověz, z knihy „Pane, nauč nás modlit se“,  

Úvahy nad modlitbou Páně, vydala Římskokatolická farnost Brno-Lesná/ 

 

Různá oznámení 

 


