
Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který najdete v předsíni kostela.  

19. dubna – 25. dubna 2021, DOBA VELIKONOČNÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.4. 

Pondělí po 3.neděli 

velikonoční  
St. Jičín 16:30 

za † Ladislava Pavlíka, vnuka, 

sestru, za živou rodinu  

Lednickou, Maděryčovu, o Boží 

požehnání a dar zdraví pro 

rodinu 

Úterý 

20.4. 

Úterý po 3.neděli 

velikonoční  
- -  není mše svatá 

Středa 

21.4. 

Středa po 3.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 16:30 

za † Vojtěcha Macháně  

a Boží ochranu a Panny Marie 

pro živou rodinu 

Čtvrtek 

22.4. 

Čtvrtek po 3.neděli 

velikonoční  
- -  není mše svatá 

Pátek 

23.4. 

Svátek sv. 

Vojtěcha, biskupa  

a mučedníka, 

hlavního patrona 

pražské arcidiecéze 

St. Jičín 16:30 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodiče,  

† 2 syny, duše v očistci a ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Sobota 

24.4. 

Sobota po 3.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 

8:00 

za † rodinu Pavlíkovu, † rodinu 

Součkovu a Volkovu a Boží 

ochranu a Panny Marie pro živou 

rodinu 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

25.4. 

4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Den modliteb  

za povolání 
k duchovnímu stavu 

St. Jičín 

9:00-

9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

 

9:45 

 

za † manžela, rodiče Mičulkovy 

a ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

OHLÁŠKY 

➢ V minulém týdnu farnost zaplatila: 
* 11 495 Kč za ořez třech líp a kácení jedné lípy u kostela 
* 12 900 Kč za pojištění kostelů, fary a kaplí v majetku farnosti (Loučka a Janovice),  
ale také v majetku obcí anebo města (Petřkovice, Hůrka, Kojetín, Palačov a Vlčnov). 
 

➢ Děkujeme všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli ve sbírce na potřeby farnosti – 7 118 Kč.  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

        21. / ročník XII.    3. neděle velikonoční         18.4.2021                                                     
Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. 

SVĚCENÁ VODA – OCHRANNÁ A LÉČIVÁ SÍLA PRO KŘESŤANY 

Podstata svěcené vody 

Před nějakou dobou byla uveřejněna v nakladatelství Mediatrix kniha Svěcená 

voda. Tato kniha odhaluje sílu této svátostiny proti silám zla, jako i příslib spásy, 

který může dát, když ji křesťan používá s vírou a láskou. 
 

Svěcená voda obsahuje vodu a sůl, a to ze dvou důvodů: Voda očišťuje a sůl 

chrání. Svěcená voda navrací proto srdci člověka čistotu a chrání ho před 

odpůrcem, který může způsobit, že ji ztratí. 
 

Ve Starém zákoně měla voda vždy divotvornou funkci.  

o Voda Rudého moře se zavřela nad Egypťany a zachránila tak Hebrejce.  

o Na poušti vytryskla voda ze skály, aby uhasila žízeň lidu reptajícího proti Bohu.  

o Naamán se vykoupal v Jordánu a byl vyléčen ze svého malomocenství. (2 Král 5,14) 
 

V Novém zákoně používal Ježíš také často vodu, aby způsobil zázrak.  

o V Jordánu posvětil vodu svým tělem.  

o V Káně proměnil při svém prvním zázraku vodu ve víno.  

o U Jákobovy studny obrátil Samaritánku, když ji poprosil 

o vodu, protože chtěl pít, a slepému od narození vrátil zrak, 

což bylo spojeno s příkazem, aby se umyl v rybníku Siloe. (Jan 9) 
 

Sůl patří také ke svěcené vodě. Dodává vařeným potravinám chuť a umožňuje 

konzervaci produktů tím, že zabraňuje jejich rozkladu. V očistné svěcené vodě sůl 

působí, že na organickém základu zabraňuje zkažení vody a na symbolické rovině 

zachovává vnitřní čistotu v mé duši, skrze svěcenou vodu přijatou s vírou.  
 

Dříve byla sůl jako vzácný a drahý produkt také směnným prostředkem. 

Ve středověku a v době Starého zákona se platilo solí. Sůl byla součástí, která byla 

požadována pro všechny obětní dary a byla přidávána do obětí, jež lidé podávali 

Bohu. „Každý dar své přídavné oběti solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli 

smlouvy svého Boha. S každým svým darem přineseš sůl.“ (Lv 2,13) 
 

Ježíš vyzývá křesťany, aby se stali solí země, to znamená, aby lidé svou vírou dodali 

příchuť Boha. Svěcená voda slouží k tomu, aby zasvětila tvora Bohu,  

aby ho vytrhla od zlých mocností, a to požehnáním Božím, které na něm 

spočívá, aby ho uschopnilo k nadpřirozeným činům. 
 

Svěcená voda se používá také při exorcismu, aby vyhnala satana nebo zlé duchy 

z duše a lidského života. Sůl pak křesťanovi symbolicky zajišťuje, že jeho bytost 

nebude moci být zničena mocnostmi zla.  

http://farnostsj.cz/


Při požehnání svěcenou vodou dává tato voda – vedle svého účinku v exorcismu – 

mravní sílu proti útokům odpůrce a přináší duši nadpřirozené účinky, aby ji učinila 

odolnější proti zlému a proti pokušení.  

Svěcená voda se takovou stává požehnáním kněze a musí obsahovat sůl a vodu,  

aby se stala opravdovou liturgickou svěcenou vodou, která je účinná proti zlému. 

Krátká historie svěcené vody 

Od počátku stvoření byla voda posvěcena duchem Božím. V knize Genesis čteme:  

„Duch Boží se vznášel nad vodami.“ (Gn 1,2)  

Mojžíš míchal svěcenou vodu s obětní krví a kropil tím lid, aby jej očistil. 
 

V Novém zákoně posvětil Ježíš vodu Jordánu, když se nechal pokřtít Janem Křtitelem. 

Očistil tuto vodu svým tělem, proto očišťuje také dnes křestní voda duši ode všech 

hříchů a svaté křižmo dává dítěti nebo katechumenovi sílu, aby odolával zlému a mohl 

zůstat věrný křestnímu slibu. 
 

Papežové od Alexandra I. ve 2. století vyzývali kněze, aby lid žehnali, aby jej očistili 

od hříchů, a tak připravili na oběť mše svaté. V roce 900 byla 

při koncilu v Nantes použita svěcená voda také k tomu, 

aby ulehčila duším v očistci, protože skrze společenství svatých 

přichází tato milost také k nim. Svěcená voda je svátostinou, 

jež má sílu smíření a přímluvy a jež pomáhá také zemřelým. 

Svěcená voda není žádná magická procedura 

Svěcená voda působí podle naší víry, vždyť Ježíš konal uzdravení a zázraky, když 

prosebník měl víru. „Běž, tvá víra tě uzdravila,“ zní často věta, kterou řekl Ježíš lidem,  

jež v Izraeli uzdravil.  
 

Svěcená voda je jedním z prostředků spásy, žádný magický akt. Stále je to Bůh,  

kdo nás prostřednictvím autority kněze žehná. A skrze požehnání církve dostává 

voda všechny ony kvality, které jsou jí v žehnací formuli přičítány. Když se potom 

používá u tvorů, působí svojí očišťující a ochrannou silou.  
 

Požehnání uděluje kněz ve jménu Nejsvětější Trojice a toto požehnání působí podle 

intenzity víry konkrétního křesťana jako zázrak Boží lásky v člověku. Proto má člověk 

denně žehnat svůj domov a přitom také sebe sama, své příbuzné a myslet na duše 

v očistci. 

Divy, které jsou způsobeny svěcenou vodou a křesťanská víra 

V průběhu staletí se prostřednictvím svěcené vody uskutečnilo mnoho zázraků a dějí se 

i dnes. Již zmíněná kniha Svěcená voda hovoří např. o zázraku, který způsobil 

sv. Germain z Auxerre, když utišil moře nebo když sv. Teodor v Galicii vyléčil jednoho 

malomocného. Dalším svědectvím je příběh sv. Bernarda, jenž osvobodil od démona 

pomocí svěcené vody jedno posedlé dítě. Když bylo dítě uzdraveno, zvolalo: „Bohu díky, 

jsem uzdraven!“ 

Svěcená voda působí zázraky, a kdyby byli křesťané moudří a věřící, obstarali by si 

vždycky svěcenou vodu, aby chránila jejich majetek, aby se pitím svěcené vody 

vyléčili z nemocí, aby se zbavili zlých duchů tím, že se jí pokřižují každé ráno a večer. 
 

Svěcená voda je tedy prostředkem uzdravení pro tělo i pro duši. 

Bůh používá této svátostiny, aby své děti uzdravil a ochránil. 

Ale mějte na paměti, že svěcená voda není žádný talisman 

s magickými silami, nýbrž Boží milost, která je lidem darována 

a která je může tělesně nebo duchovně zachránit, jestliže si ji 

s vírou a láskou od Pána vyprosí. Čistému srdci a upřímné víře  

neodepře Bůh nic. 
/převzato z časopisu Světlo č. 24/2013, podle Maria heute 5/2013, redakčně upraveno/ 

Různá oznámení 
V České republice od 27. března 2021 probíhá sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 

2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící. 

Bratři a sestry, 
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, 

i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. 
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi 

katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let 
prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je 
dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný 
odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 
4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj 
v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali 
buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem. 

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi 
přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně 
počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel 
rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 
mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné 
mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená 
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí 
být vždy vábná, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista.  
Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní 
a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. 

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám 
před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem 
v nebi. (Mt 11,32-33) 

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se 
ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme 
společnosti: Počítejte s námi. A buďme si jisti, že nám to 
Bůh připočte k dobru. 

Ze srdce vám žehnají  
biskupové Čech, Moravy a Slezska 


