
12.července – 18. července 2021  
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.7. 

Pondělí 15. týdne  

v mezidobí 

St. Lhota 14:30 pohřeb – Roman Ludwig   

St. Jičín 16:30 
za živou a † rodinu  

a na jistý úmysl 

Palačov 17:45 mše svatá 

Úterý 

13.7. 

Úterý 15. týdne  

v mezidobí  
- - není mše svatá 

Středa 

14.7. 

Středa 15. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Čtvrtek 

15.7. 

Památka  

sv. Bonaventury, 

biskupa a učitele 

církve 

- -  není mše svatá 

Pátek 

16.7. 

Svátek  

Výročí posvěcení 

katedrály 

- - není mše svatá 

Sobota 

17.7. 

Panny Marie 

Karmelské 
- - není mše svatá 

Neděle 

18.7. 

16. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 9:45 

za † manžela Františka  

k 6. výročí úmrtí, † rodiče, 

s prosbou o dar zdraví  

a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

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 

➢ Sbírka na opravy z minule neděle vynesla 6 141 Kč. 
 

➢ V tomto týdnu v naléhavých případech kontaktujte farnost Nový Jičín: 
tel. fara: 731 625 671 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

11.7.2021           15.neděle v mezidobí       33. / ročník XII.                                                 
Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili,  

jaká je naděje těch, které on povolal. 

 
 
 

O ďáblovi je potřeba (občas) vyprávět. Ne proto, že by si to zasloužil, ale proto, že je to velmi 
inteligentní stvoření, velice vychytralé, a dělá všechno, jen aby odpoutalo náš pohled od Boha. 
Ďábel je náš nepřítel, který nikomu z nás nepřeje nic dobrého - naopak. Právě proto je důležité,  

abychom znali taktiku a metody ďábla, abychom v boji s ním mohli zvítězit. 

Ne všichni křesťané mají na ďábla stejný názor.  
Existuje pět kategorií osob, které mají v této otázce odlišný postoj. 

1) Ti, kdo v ďábla nevěří 
Někteří teologové mluví o ďáblu jen proto, aby dokázali, že neexistuje. Říkají, že Ježíš často připomíná 

ďábla jen proto, že se chtěl přizpůsobit židovské mentalitě. 

Existují lidé, a mezi nimi se bohužel nacházejí i teologové, kteří si myslí že ďábel neexistuje. Říkají,  
že všechny citáty, které v Bibli o ďáblu máme, jsou pouze výroky typické pro kulturu, ve které Židé žili. 
Kdykoli Ježíš mluví o ďáblu, nepotvrzuje existenci ďábla, ale jen mluví řečí lidu, který v té době věřil 
v existenci andělů, ďáblů a duchovních bytostí. To je první kategorie lidí, kteří tvrdí, že ďábel neexistuje. 

Pavel VI. všechny tyto teology odsoudil. Také Jan Pavel II. odsuzoval ty, kteří tuto teorii šíří. Neumíme 
si představit, že by nás Bible klamala. Možná budete překvapení, ale v Bibli najdete více výroků o 
ďáblu než o Duchu svatém. To samozřejmě neznamená, že ďábel je důležitější než Duch svatý. Z Písma 
jednoznačně plyne, že ďábel je osoba, bytost. Když bychom chtěli tvrdit, že neexistuje nebo není osobou, 
bytostí, museli bychom z Bible vytrhnout velký počet stran. 

Chtěl bych vám z Písma citovat velmi důležitou část. Jan ve svém prvním listu říká: „Boží Syn přišel 

proto, aby ďáblově činnosti udělal konec” (3,8). To je důvod, proč Ježíš přišel mezi nás – aby zničil ďáblovy 
skutky. Když bychom tvrdili, že ďábel jako bytost neexistuje, potom bychom museli tvrdit i to, že Ježíš 
neměl důvod mezi nás přijít. 

2) Ti, kdo se ďábla bojí 
Další kategorii představují křesťané, kteří zacházejí do druhého extrému. Mluví o ďáblu s velkým 

strachem. Jsou z něho vyděšení a myslí si, že ďábel negativně ovlivňuje celý jejich život. Vidí ho všude. 
Ať se v jejich životě stane cokoli, všechno připisují ďáblu. Když dnes fouká vítr, tvrdí, že je to ďáblův útok. 
Ubohý ďábel! Můžete si být jisti, že se jedná o zveličování. Nemusíme ve všem hledat ďábla. Ani 
všechna pokušení nepřicházejí od ďábla. Pavel VI. nás o tom ujišťuje. 

Jestliže jsi před tímto seminářem potkal přítele, který ti říkal: „Nejezdi na ten seminář”, neznamená to, 
že toto pokušení pocházelo od ďábla. Pokušení pocházelo od přítele. Také to nemusí být ďábel,  
kdo tě odradil od mše svaté, příčinou mohla být i tvoje lenost. Takže nemusíme vidět ďábla všude. 

3) Ti, kdo ďábla obdivují 
Potom existuje třetí kategorie lidí, kteří o ďáblu mluví s velkým nadšením a jsou okouzleni jeho existencí. 

Jsou to lidé, kteří se ďáblu klanějí, kteří mu důvěřují, kteří s ním vyjednávají, kteří se na něho snaží zaměřit 
svůj život. Jsou ochotni za něho i zemřít, protože jsou přesvědčení, že ďábel jim může dát moc, popularitu 
a peníze. Tito lidé se jmenují satanisté. Věří v Boha, ale právě proto, že v něho věří, ho chtějí hanobit  
a bojovat proti němu. A to je v nich to ďábelské. 

http://farnostsj.cz/


4) Ti, kdo o něm nemluví 
Čtvrtou kategorii tvoří lidé, kteří o ďáblu raději nemluví. Bohužel mezi ně patří i mnoho kněží, možná 

i biskupové. Myslí si, že když budou mluvit o ďáblu, přestanou být moderní. A tak mu nekladou žádné překážky 
a nechávají ho jednat. Tito lidé říkají, že je potřeba hovořit raději o Ježíšovi. Říkají, že učení o ďáblu není 
nejpodstatnější, že není těžištěm naší doktríny, a tak je prý lepší o ďáblu nemluvit. 

Je pravda, že středem všeho je Ježíš. Ale neznamená to, že by učení o ďáblu nepatřilo k podstatným prvkům 
naší nauky. Myslím si, že ďáblu se nejvíce líbí právě tato kategorie lidí, protože ho nechávají na pokoji,  
aby si dělal své. 

5) Ti, kdo věří, že je poražen 
Do které kategorie patříme my? Ani do jedné z těch, které jsme uvedli. Existuje totiž ještě 

pátá kategorie. A do ní patří lidé, kteří věří v existenci ďábla, věří, že je už poražen,  
ale nepopírají důležitost této duchovní bytosti, ani jeho působení mezi námi. 

Různá jména pro ďábla 

Mohl bych uvést mnoho jmen, které Písmo používá k označení ďábla. Nemyslím si, že by vás to zajímalo,  
a proto vám uvedu jen některá. 

Ďábel je v Písmu nazýván satanem. Satan znamená odpůrce, protivník. Satan je jedním z nejčastějších jmen 
k označení ďábla a stojí v protikladu ke jménu Lucifer. Nelíbí se mi oslovovat ďábla jménem Lucifer, protože tak 
se jmenoval ještě předtím, než se postavil proti Bohu. Jméno Lucifer znamená nositel světla, světlonoš. Lucifer 
se stal satanem. Z anděla světla se stal odpůrce. Nazýváme ho ďáblem a slovo ďábel znamená žalobce,  
ten, kdo pomlouvá. A to je jedno z hlavních zaměstnání ďábla: obviňovat nás. 

V knize Zjevení čteme, že ďábel nás obviňuje z hříchů, ke kterým nás sám vyprovokoval. Jan ho nazývá 
vrahem, protože se nás snaží zranit nejen na těle, ale i na duchu a často i na duši. Říká, že je velký lhář, který 
se ustavičně snaží lidi podvést, obelhat. A proto mu nikdy nesmíme věřit. Vždy, když říká pravdu,  
tak jen proto, že ho k tomu donutil Bůh. 

Působení ďábla 

Papež Pavel VI. popisuje ďábla takto: „Ďábel je hrozná, tajemná a děsivá skutečnost.” 

Musíme si uvědomit, že ďábel patří mezi nejinteligentnější stvořené bytosti. Když byl v nebi ještě Luciferem, 
poznal svou moc a krásu, a proto se postavil proti Bohu. Když se stal satanem, Bůh ho nezbavil charismat, která 
mu předtím dal. A tak bychom ho mohli nazvat supercharismatikem. Má dar uzdravovat, dokáže konat 
zázraky, zná zpaměti celé Písmo, jak říká svatý Jakub, věří v Boha, ale nevěří srdcem, věří jen svou myslí. 
Jeho víra nevede k lásce, ale k nenávisti. 

Ďábel má dva cíle. V první řadě chce obelhávat lidi. Je to velký lhář. Může se nám zjevit také jako anděl světla.  

Jeho druhým cílem je odvést naši pozornost od Ježíše. Je pro to ochoten udělat cokoli. Ďábel je v tomto 
počínání velmi důsledný. Ďábel může prakticky pomoci i člověku, který se za něco modlí, ale pod jednou 
podmínkou: že odvrátíte svou pozornost od Ježíše. Ďábla nezajímá to, co děláme, zda jsme věrní nebo 
nevěrní svému partnerovi v manželství atd. atd.. Ďábel má jediný cíl: odvrátit náš pohled a naši pozornost od 
Boha, od Ježíše. Chce nás přesvědčit, že je mocnější než Ježíš. Chce nám dokázat, že vyslyší naše modlitby, 
ale Ježíš ne. Chce nás přesvědčit, že nepotřebujeme Ježíše, ale že potřebujeme ďábla. To je ďáblova lež. 

Jednou za mnou přišel jeden mladík, který se mi svěřil, že už v zoufalství požádal v konkrétní věci 
ďábla o pomoc. A kupodivu: vyšlo to… Když se mi ten mladý muž svěřil se svým problémem, řekl 
jsem mu: „Okamžitě se zřekni pomoci, kterou ti nabídl ďábel k tomu, aby ses zbavil té věci, která tě 
tížila.” Zřekl se jí a opět měl tytéž problémy jako předtím. Byl ještě více zmatený. Zřekl se něčeho, 
co bylo dobré, ale zřekl se něčeho, co mu dal ďábel. 

Často nechápeme, proč se Ježíš rozhodne někdy něco udělat a jindy neudělat. Ježíš má plán  
i s naším duchovním životem. Má pro nás plán, jak bychom měli v duchovním životě růst. Někdy dopustí, 
abychom byli slabí proto, abychom se k němu více přimkli. 

Ďáblovy útoky jsou velice prohnané. Svatý Pavel říká, že ďábel je oblečen do ovčího rouna. 
Když vám předkládá něco špatného, okamžitě poznáte, že je to ďáblovo působení. Je ale 
mnohem těžší odhalit ho, když vám předkládá něco dobrého nebo něco, v čem je zlo 
skryté. Ďábel se bude vždy snažit nás rozrušit. Může to udělat tak, že upoutá náš pohled 

třeba i k něčemu samo o sobě dobrému, třeba k nějaké schopnosti, talentu, charismatu.  Ale vposledku 
chce odpoutat náš pohled od Ježíše. Díky tomuto charismatu budete tedy třeba pro Ježíše pracovat,  
ale tak, že na něho zapomenete. Protože ďáblu nevadí, že pracujete pro Ježíše. Záleží mu na tom, zda 
s Ježíšem hovoříte. Když dosáhne toho, že s Ježíšem nebudete mluvit, může vám pomoci pro něho 
pracovat. Ale potom si už s Ježíšem nebudete povídat vůbec. A postupně se od něho budete vzdalovat. 

Ďábel se bojí křesťana praktikujícího svou víru 

A nyní se zamyslíme nad textem z listu Galaťanům: „Vždyť skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil 
pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle 
žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval” (Gal 2,19-20). 

To je nový život, který nám dává Ježíš. Ďábel se třese před důstojností vykoupeného křesťana. 
Třese se před námi, protože v nás vidí Boží děti, Božího syna, Boží dceru. Když se setkám s nějakým 
princem, princeznou, je to něco podobného, jako kdybych se setkal s králem nebo s královnou. 

Často se setkáváme s křesťany, kteří se ďábla bojí a jsou z něho vyděšení. Ale nemusíte se bát ďábla, 
protože on se bojí vás. Je to on, kdo se ze strachu před důstojností vykoupeného křesťana snaží zastrašit 
vás, aby vás mohl pokoušet. Když se ho nebojíte, nemůže vám nic udělat. 

Je jasné, že ďábel nás nenávidí, závidí nám a žárlí na nás. Nenávidí nás, protože v nás vidí obraz toho, 
co Bůh nabídl nejprve jemu. Vidí v nás slávu, která mu měla původně patřit. Vidí v nás dědictví, které dal 
Bůh nám, ale které mu původně patřilo. Je naplněný závistí, když vidí, že nás Bůh přijímá jako Boží syny 
a Boží dcery. A tak se snaží do boje proti nám nasadit všechny své zbraně, protože nás nenávidí,  
žárlí na nás a závidí nám. Když nás však chrání Boží výzbroj, nemůže dělat nic. 

Jelikož nás ďábel nenávidí, nemůže pro nás udělat nic dobrého. To je velmi důležitý princip, na který je 
potřeba myslet. Ať nám slíbí cokoli, ať nám dá cokoli, je to jen proto, že nás nenávidí. Když nám nabízí 
uzdravení, tak to není z lásky, ale z nenávisti k nám. Takové uzdravení se jednoho dne obrátí proti nám. 
Lidé často chodí k čarodějům a říkají: „Ale vždyť výsledek je dobrý. Byl jsem uzdraven. Dal mi, o co jsem 
prosil.” Ale dejme si pozor. Je zapotřebí si pamatovat, že jestliže důvodem nebyla láska, pak to, co jsme 
dostali, nepocházelo z lásky, ale z nenávisti. Když něco dostáváte z nenávisti, jednoho dne se to proti 
vám obrátí. Zříkejte se všeho, co vám dává ďábel, odmítejte to, nechtějte to. Jestliže bude uzdravení 
přicházet prostřednictvím ďábla, odmítněte to. Nepotřebujete věci, které pocházejí od ďábla. 

Když se mě lidé ptají, zda se bojím ďábla, běžně odpovídám: „Ne. Ďábel se bojí mě.” 

Ďábel je jako pes na dlouhém řetězu 

Snadněji se mi hovoří o Kristu než o jeho nepříteli. Ale asi mě chce Pán Bůh „potrestat“ 😊, protože 

v jednom období svého života jsem v ďábla nevěřil. K tématu by se dalo ještě napsat a říci mnohé. 
Důležité je ale nezabývat se přespříliš ďáblem, ale hlavně Ježíšem…  

Zakončil bych toto pojednání slovy svatého Augustina: „Ďábel je jako pes na dlouhém řetězu, z kterého 
se ale nemůže utrhnout. Dokud nevkročíte na jeho území, nemáte se čeho bát.” Ale když vstoupíte 
na místo, kam dosáhne, pak na vás může zaútočit.  

Je to něco podobného, jako když navštívíte zoologickou zahradu a vidíte 
v kleci divokého leoparda. Dokud je leopard v kleci, nehrozí vám žádné 
nebezpečí. Můžete se na něho dívat, můžete na něho dělat grimasy, neexistuje 
žádný problém. Ale nestrkejte ruku do klece! Pak se situace změní. Ďábel je 
jako leopard v kleci s tím rozdílem, že má v porovnání s klecí větší pole 
působnosti. Je na delším řetězu. A tak nás obchází jako lev a snaží se napadnout toho, kdo je nerozumný. 

/www.vira.cz, zpracováno podle knihy: Elias Vella, Ježíš - lékař těla i duše,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, redakčně upraveno/ 


