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Quo vadis?
Předpokládám, že mnozí z vás jste četli, popří-
padě jste viděli filmově zpracované dílo Henry-
ka Sienkiewicze „Quo vadis?”.
Název tohoto díla vychází ze staré křesťanské le-
gendy, která je vylíčena v závěru románu. Svatý 
Petr je v době Neronova pronásledování křes-
ťanů přesvědčen svými stoupenci, aby odešel z 
Říma do bezpečí. Cestou potkává Ježíše Krista, 
který kráčí do města, a Petr se ho překvapeně ptá: 
„Quo vadis, Domine?“ (Kam kráčíš, Pane?), 
„Když ty opouštíš můj lid, jdu do Říma, aby mě 
ukřižovali podruhé.“, odpovídá mu Ježíš. Petr se 
poté vrací nazpět a později umírá na kříži stejně 
jako jeho Pán. Z pokory však, aby Ježíše nena-
podoboval, si sv. Petr vyprosí, aby jej ukřižovali 
hlavou dolů.
Doba postní, která se v této době přehoupla 
již do své druhé poloviny, podobně jako 
Petrovi, také nám umožňuje potkat 
na naši životní cestě Krista. Život, 
který žijeme mnohdy není lehký 
a můžeme mít tendenci utíkat 
k něčemu co neznáme, ale 
zdá se nám, že to bude lepší 
než současná situace. Kris-
tus je po většinu svého ve-
řejného působení v pohybu. Evangelisté sta-
vějí kostru svých děl na putování do Jeruzaléma, 
kde se má dokonat oběť spásy, oběť Beránka za 
nás za všechny, za naše hříchy. Myslím, že každý 
z nás by měl vědět kam Kristus kráčí a proč. Co 
to znamená pro můj život. Zdá se mi, že náš ži-
vot se mnohdy stává představením, kde my jsme 
diváci a Kristus, či potažmo církev, v hereckém 
obsazení. Někdo může namítat, že to jsou tvrdá 
slova. Nebo, že je to moc obecné, a tak se pře-
dem omlouvám. Když se však dívám kolem 
sebe, bohužel se přesvědčuji o opaku. 
Kam kráčí Kristus? Kam směřuje jeho cesta?
Na Golgotu, bychom doufám odpověděli. Co je 
to za místo? Kopec za městem, místo poprav, 

místo, kam by nikdo dobrovolně asi neputoval. 
A Kristus si tuto cestu vybírá, jako cíl své celoži-
votní cesty. A proč si ten cíl vybral? Kvůli mně! 
Protože já jsem nebyl dostatečně schopen usku-
tečnit něco, aby se moje životní situace změnila. 
Tedy já stojím a on kráčí kupředu! Já potřebuji za-
chránit, já potřebuji zanechat spousty věcí 
škodících mně, nebo mé rodině, já hledám smysl 
a cíl života ale vrhám se špatnými směry a ne-
ustále hledám cestu, točím se dokola a ve skuteč-
nosti stojím na místě... Mnohdy vnímáme, že 
Kristus nesoucí kříž, je jenom jedním z obrazů, 

které se nám mihnou před očima 
během této doby postní. Práce, ško-
la, povinnosti, zábava, děti, man-

žel, manželka, finance, domác-
nost, nemoc, smutek. To vše a 
možná ještě víc se odvíjí jako 
políčka z filmu, všechno je důle-

žité, všechno má právo být přija-
to, vše chce urvat můj čas. Myslím 
si však, že utrpení Krista by mělo 
být celý život jako kontaktní čoč-

ka, která je nalepená na mých 
očích a pomáhá mi vidět 

všechno správně. Vidět ži-
vot skrz umučení Ježíše 
Krista. To je pravdivý poh-

led, který mi nelže. Vidět co to stálo, vidět, že to 
není samozřejmostí, či povinnosti Boha, ale jeho 
láskou. Vidět a pochopit že na životní křížové 
cestě je místo i pro mne a moji cestu vpřed. Pro 
doprovázení (Panna Maria), charitu (Veronika), 
pomoc (Šimon Kyrénský). Nevidět Krista na 
jeho křížové cestě jenom jako plačící ženy, se 
špatným, možná hraným soucitem, a potom se 
dívat jak pomalým a těžkým krokem mizí z doh-
ledu, a my jdeme žít „svůj” život, nezasažení Bo-
žím utrpením. Možná je tu namístě otázka Kam 
kráčíš ty, člověče? Protože když nejdu za ukři-
žovaným Kristem, kam vede moje životní ces-
ta?!
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Hřích a Svátost Smíření

Teologie pro život

Člověk je ale prvním hříchu zraněným člověkem. 
A přestože při křtu dochází ke smytí dědičné 
viny, přesto v člověku zůstává žádostivost, tedy 
určitá náklonnost ke hříchu.

Prvním hříchem došlo k narušení vztahu člověka 
k Bohu. Člověk uvěřil, že Bůh je zlý, že je někým, 
kdo ho chce okrádat o jeho štěstí. Přestože v Je-
žíšově smrti dochází k nápravě tohoto rozhod-
nutí člověka, člověk je zasažen zkušeností prv-
ního hříchu a má i nadále sklon k tomu, aby jednal 
znovu podle „naučeného“ schématu.

Každý hřích je tedy určitým pokračováním roz-
hodnutí se prvních lidí. U každého hříchu každé-
ho člověka můžeme vidět ty samé prvky jako u 
prvních lidí v rajské zahradě. Člověk si stále zno-
vu a znovu nechává namluvit, že Bůh je zlý a že 
mu chce brát jeho štěstí. Stále znovu věří v to, že 
když bude sám sobě bohem, když bude rozho-
dovat, co je dobré a zlé, že právě tehdy dosáhne 
svého štěstí. Právě v tom spočívá hřích. V tom, že 
člověk odmítá uskutečňovat Boží plán spásy, a 
že se rozhoduje sám, podle svého, jak dosáh-
nout svého štěstí. Takové rozhodnutí je ale vždy 
rozhod-nutím se proti Bohu, a tak i proti životu, 
rozhodnutím se pro smrt.

Definice hříchu
Hřích se řecky řekne „hamartia“, což znamená 
„minout cíl“. Už toto vyjadřuje něco o podstatě 
hříchu. Hřích je minutí našeho cíle, kterým by měl 
být, a snad i je, Bůh.

Rozlišujeme dvě základní roviny hříchu podle 
jeho závažnosti: „lehký“ a „těžký“ (smrtelný) 
hřích. Závažnost hříchu závisí na tom, jak velký 
odklon od Boha do života člověka přináší. 

„Lehký“ hřích
Definice „lehkého“ hříchu je následující: Hřích je 
vědomé a dobrovolné překročení Božího zá-
kona. Tato definice říká, že hřích je jednáním, kte-
ré je proti Božímu zákonu. Toto jednání musí být 
vykonáno vědomě (tedy je zde předpoklad, že 
vím, že je to špatné – odtud tvrzení, že nevě-

domost hříchu nečiní) a dobrovolně (tedy to, že 
nejsem k takovému jednání nikým nucen). 

V této definici je ale hřích vymezen negativně. Je 
zde představen jako jednání, ve kterém dělám 
něco špatně. U takové definice bychom se mohli 
domnívat, že je nejlepší nic nevědět. Nevědět, co 
je hřích, a tak se vyhnout tomu, abych hřešil. U 
této definice se ale ztrácí pozitivní význam lids-
kého života. Bůh nás nestvořil jen proto, aby-
chom nehřešili, ale proto, abychom byli šťastní.

Cílem našeho úsilí by tedy nemělo být jen prosté 
„nehřešit“, ale ve svém životě bychom měli usi-
lovat o naplnění svého života, o své štěstí. Nez-
nalost, která by bránila našemu hříchu, by ale zá-
roveň znamenala neznalost toho, jak uskuteč-
ňovat svůj život. Hřích je tedy nejen urážkou Bo-
ha, ale také vždy nepochopitelným útokem proti 
svému vlastnímu štěstí.

Pokud bychom omezili hřích jen na onu definici, 
pak takovéto pojetí hříchu s sebou přináší ně-
kolik „problémů“:
 hřích se pro nás stane jen nějakým kon-

krétním skutkem, nějakou položkou. Do 
středu není stavěn vztah, ale skutek. Cílem ži-
vota se pak stává „bezhříšnost“, tedy nedě-
lat špatné skutky.

 problematické je také dělení na „lehký“ a 
těžký (smrtelný) hřích. Žádný hřích totiž není 
něčím „lehkým“. Každý hřích je rozhodným 
vyjádřením „NE“ Bohu.

 takovéto pojetí také omezuje zlo a hřích jen 
na něco, co jsem neměl udělat a neuvědo-
muji si, že skutek vyjadřuje něco hlubšího.

Hřích tedy není jen nějakým konkrétním skut-
kem, který nemá hlubší vztah k mému životu. 
Hřích je pokračování v jednání prvních lidí, kteří 
projevují touhu být sami sobě bohem, sami si 
rozhodovat, co je dobré a co špatné, sami si ur-
čovat, jak dosáhnout štěstí. V jakémkoli hříchu se 
Bůh stává sokem, někým zlým, kdo mi překáží na 
mé cestě ke štěstí. A to je přeci něco velmi závaž-
ného.



Teologie pro život
„Smrtelný“ hřích

Smrtelný hřích je vědomé a dobrovolné překro-
čení Božího zákona v závažné věci. Rozdílem u 
„smrtelného“ hříchu je právě ona závažná věc. 
Takovéto jednání vede člověka ke smrti, k úpl-
nému odloučení se od Boha. Proto v takovém 
stavu nemůže člověk přistupovat ke svatému 
přijímání a měl by co nejdříve jít ke svaté zpovědi.

Svátost smíření
Bůh věděl, že ve své svobodě se člověk bude od 
něho odklánět. Proto dal člověku možnost pro-
střednictvím církve přistupovat ke svátosti smí-
ření (ke svaté zpovědi), ve které se člověk může 
opět navrátit do společenství s Bohem, může se 
zbavit závaží hříchu, se kterým kráčí.

Z řečeného nám může hlouběji vysvitnout, proč 
vlastně přistupujeme ke svátosti smíření. Když 
to řekneme trochu jednoduše, můžeme pak říci, 
že posledním cílem svátosti smíření není přečíst 
seznam svých hříchů a dostat rozhřešení, ale 
uvědomit si svůj žalostný stav a rozhodnout se 
změnit, obrátit se.

Prostřednictvím zpytování svědomí a vyznání 
hříchů, totiž rozpoznáním svého bídného stavu 
(kdy vidím nejen hřích, ale stav, do kterého mě 
dostává), se mohu rozhodnout, že tak už dál žít 
nechci, a chci se vydat na cestu obrácení.

Cílem svátosti smíření skutečně není udělání 
tlusté čáry (dosáhnutí rozhřešení a odpuštění), 
ale naše obrácení. Zřeknutí se hříchu a zaměření 
svého života k Bohu a k životu.

Je vhodné rovněž zdůraznit, že svátost smíření 
je slavností, která se SLAVÍ. To chtěl ostatně zdů-
raznit také II. vatikánský koncil, když vložil do sla-
vení svátosti smíření čtení z Písma svatého.

Mnoho lidí vnímá tuto svátost jako jakousi hoř-
kou pilulku, kterou je třeba občas spolknout, aby 
mohli přistoupit k tomu „sladkému“ pokrmu 
svátosti eucharistie. Takovéto pojetí svátosti 
smíření je nejen chybné, ale tuto svátost přímo 
devalvuje. Vždyť ve svátosti smíření se setkává-
me s týmž milujícím Bohem, jako ve svátosti eu-
charistie. 

Ustanovení svátosti smíření
U svátosti smíření platí to, co u svátostí obecně. 
Totiž že mají svou minulost (praminulost), příto-
mnost a budoucnost. Hovoříme-li o svátosti smí-
ření, pak můžeme vidět určité „předobrazy“ ve 
SZ. Nás bude ale především zajímat, co o odpuš-
tění říká sám Ježíš.

V evangeliích můžeme opakovaně číst zprávy o 
tom, jak Ježíš vystupuje vůči hříšníkům. Ježíš při-
chází, aby jim zprostředkoval odpuštění. Ježíš 
vyprošuje odpuštění těm, kteří ho zabíjejí. Sám 
opakovaně vyzývá své učedníky, aby odpouštěli 
(Mt 18,21-22). V neposlední řadě jim dává moc 
odpouštět. Hlavní je zpráva v Janově evangeliu, 
kde tuto moc dává svým učedníkům zmrtvých-
vstalý Kristus (Jan 20,23).

Věci spojené se slavením svátosti smíření
IV. Lateránský koncil, který roku 1215 vyjádřil, že 
svátostí v církvi je sedm, ohledně svátosti smíře-
ní stanovil, že každý křesťan má povinnost k ní 
přistoupit alespoň jednou za rok, nejlépe před 
Velikonocemi. Penitent má povinnost vyznat se 
ze smrtelných hříchů, a to co do druhu, počtu a 
okolností. Tentýž koncil rovněž hovoří o zpověd-
ním tajemství. Kněz, ke kterému přistupuji ke 
svaté zpovědi, je vázán slibem mlčenlivosti – nes-
mí nikde nikomu říkat, z čeho se kdo zpovídal. 
Tímto tajemstvím je vázán také každý, kdo vy-
slechne třeba i část cizí zpovědi (stojím blízko 
zpovědnice…). Měli bychom si také uvědomo-
vat, že není vhodné otevřeně vytahovat určité 
věci ze svátosti smíření, protože zpovědník se 
nemůže „bránit“ .

Trojí úřad kněze ve svátosti smíření
Ve svátosti smíření kněz zastává trojí úřad. Je 
soudcem, lékařem a mistrem (učitelem).

Svátost smíření probíhá jako soudní proces. Člo-
věk se sám obžalovává (vyznání hříchů). Kněz do 
tohoto procesu vstupuje jako soudce tím způso-
bem, že pronáší rozhřešení, v němž odsuzuje 
hřích a osvobozuje člověka.

Kněz je ve svátosti smíření ale také lékařem a 
mistrem. Proto do svátosti smíření patří také 



Teologie pro život
dialog s knězem. Jedná se o dialog, jehož cílem 
by nemělo být (pokud to není pro naši zatvrze-
lost nutné) promlouvat nám do duše, ale nabíd-
nout nám pomoc. Jednak pomoc týkající se naše-
ho duchovního uzdravení (lékař), či pomoc týka-
jící se našeho poučení (mistr).

Sám mohu poprosit kněze, aby se k nějaké kon-
krétní věci, kterou mu předložím, vyjádřil. Kněz 
se ale může vyjádřit i k jiným věcem. Nevnímejme 
to negativně, jako kárání, jako výčitku, ale jako 
pomoc. Kněz mi totiž může pomoci odhalit prob-
lém v širším kontextu, může ho lépe vnímat, pro-
tože stojí zvenčí, protože ho vnímá v kontextu 
celého vyznání, případně dlouhodobějšího zpo-
vídání. Z tohoto pohledu je vhodné najít si a vy-
hledávat stejného zpovědníka, se kterým mohu 
postupovat ve svém životě směrem k nebeské-
mu království. Případně by v mém životě měla 
také být přítomná postava duchovního vůdce 
(průvodce). Člověka, který mi pomáhá na mé 
cestě k Bohu.

Pět částí svátosti smíření
Svátost smíření má pět částí: zpytování svědomí, 
vyznání hříchů, lítost, předsevzetí a dostiučinění.

Zpytování svědomí
Prvním důležitým bodem svátosti smíření je pří-
prava na ní. Měli bychom jí věnovat dostatek ča-
su. V této přípravě bych se neměl zaměřovat jen 
na samotné skutky (ty častokrát vlastně nic moc 
nevypovídají), ale také na to, o čem tyto skutky 
skutečně vypovídají. V přípravě bych se měl hlou-
běji zamýšlet nad svým životem, abych se mohl 
rozhodnout tento způsob života odmítnout, 
rozhodnout se pro obrácení.
Není nic špatného na tom, když si přípravu napíši 
na papír. Naopak mi to slouží k tomu, abych neza-
pomněl nic podstatného, abych nezapomněl ně-
co, co by mě pak mrzelo. Rovněž mi tento papír s 
přípravou bude sloužit k tomu, že se nemusím 
stále soustředit na to, co chci ještě říct. 

Vyznání hříchů
Ke svátosti smíření nepřistupuji proto, abych 
knězi oznámil, jak jsem dokonalý, že jsem bez hří-

chu. Kněz ve zpovědnici ani nesedí proto, že by 
očekával, že tam k němu takovíto lidé budou 
chodit. Kněz očekává, že k němu budou chodit li-
dé, kteří si uvědomují svůj hřích. Proto nemusím 
mít ze své hříšnosti strach.
Ve vyznání hříchů bychom se neměli bát nazývat 
věci pravými jmény. Občas se sami děsíme z to-
ho, jak hrozně to zní. Už zde je první důležitá věc 
– sám si to uvědomím. Navíc to, když to dokáži 
zformulovat a říci nahlas před někým jiným, zna-
mená, že si to ještě více uvědomím.

Lítost
Ke svátosti smíření je také nutná naše lítost. Cí-
lem naší lítosti má být postavení se před Boha a 
vyjádření své lítosti nad svým životem. Když neli-
tuji, nechci se polepšit, tak je kněžské rozhřešení 
neúčinné. Jinými slovy, svátost nebyla slavena. 
Zpovědníka tak nelze nikdy obalamutit. Naopak 
člověka takovéto oklamání vede k tomu, že žije v 
klamné představě, že slavil svátost smíření a do-
sáhl odpuštění hříchů.

Předsevzetí
Protože by nás slavení svátosti smíření mělo vést 
k obrácení, mělo by být přirozenou součástí rov-
něž předsevzetí. Předsevzetí by mělo být velmi 
konkrétní a rovněž bych se měl zamýšlet nad tím, 
jak ho chci konkrétně uvádět v praxi. Předsevzetí 
typu: „chci se polepšit“ nám příliš neprospěje…  

Dostiučinění
Nutnou součástí svátosti smíření je také pokání. 
To má sloužit jako náprava toho špatného, co 
jsem vykonal, a pak také jako boj s hříchem. Pro-
tože je pokání nutné vykonat, dávají kněží často-
krát velmi „banální“ pokání. Můžeme ale kněze 
ubezpečit o tom, že si uvědomujeme závažnost 
pokání a jeho vykonání, a že prosíme o „ob-
tížnější“ pokání. Sám mohu navrhnout oblast, 
které by se pokání týkalo. Toto pokání může být 
spojeno určitým způsobem s naším před-
sevzetím. Vykonání pokání je ale nutné!!!

převzato ze stránek vlašimské farnosti



Liturgické okénko

Mše svatá
krok za krokem

Vstupní obřady

S úvodní části mše svaté souvisí už i to, jak vypadá 
náš příchod na nedělní mši svatou. Nenechejme 
stranou ani takovou věc, jako je náš oděv. Je při-
rozené, že na každou slavnost se její účastníci 
také svátečně oblečou. A jakmile si uvědomu-
jeme, že v kostele chceme prožívat sváteční slav-
nost, stane se pro nás samozřejmostí mít na sobě i 
oděv, který odpovídá sváteční atmosféře.
Důležitější samozřejmě je, jak je člověk ve svém 
nitru připravený na to, 
co se bude dít. Tak jako je 
připraven, uklizen a tře-
ba i vyzdoben na slav-
nostní bohoslužbu kos-
tel, podobně má být při-
chystán i chrám našeho 
srdce. Naší snahou má 
být vytvořit co nejlepší 
podmínky pro setkání s 
tím, kvůli komu přichá-
zíme.
To si připomínáme hned 
při vstupu, když namá-
číme prst do kropenky a 
děláme znamení kříže. 
Že se to tak dělá, to víme 
všichni. Kdo z lidí v kos-
tele by však byl ochoten 
například nekatolíkovi 
vysvětlit, proč se to dělá. 
Kdo ví, kolik lidí tento 
úkon dělá při vstupu do 
kostela naprosto me-
chanicky, aniž by mysleli 
na to, že tím mají něco vyjádřit. Přežehnání svě-
cenou vodou je znamením, že jsme byli vodou po-
křtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Při 
vstupu do kostela si tím připomínáme, že křtem 
jsme spojeni s Ježíšem a s církví a že tedy patříme 
mezi ty, kteří mají při slavení eucharistické hos-
tiny své důležité místo. Tím jsme oprávněni mít 
účast na slavení eucharistie. V nejstarších dobách 
církve totiž nepokřtění na mši sv. přístup neměli a 
katechumeni měli přístup pouze na bohoslužbu 
slova.

Potom je vhodné pozdravit se s hostitelem. Na ja-
kékoliv oslavě je běžné, že se pozdravíme se zná-
mými. Proto by mohlo být přirozené, když si něk-
do v kostele přisedne k někomu známému, že se s 
ním pozdraví podáním ruky. Na prvním místě se 
však chceme pozdravit s Ježíšem, přítomným ve 
svátosti. Svůj pozdrav a úctu k němu vyjadřujeme 
i tím, kde a jak směrem ke svatostánku poklek-
neme. Je úplně něco jiného, když opravdu nasmě-
řujeme svoji pozornost ke svatostánku a při pok-
leknutí se v duchu s Kristem skutečně pozdra-
víme, než když někde vzadu kostela jen bezduše 
pokleknutí naznačíme. Uctivým pokleknutím 
současně vyznáváme, že nepoklekáme před ně-
jakým posvěceným oplatkem, ale před živým 
Kristem skrytě přítomným ve Svátosti eucha-
ristie. Když přijdeme do pro nás neznámého kos-

tela, je vhodné si nej-
dřív ujasnit, kde svato-
stánek je a zda je tam 
rozsvíceno věčné svět-
lo. Někdy lidé pokle-
kají mechanicky a ne-
uvědoměle. Automa-
ticky pokleknou smě-
rem k oltáři, aniž by se 
zajímali, zda tam sku-
tečně svatostánek je, 
který je např. v boční 
kapli. Takže tam ne-
chají Krista přítomné-
ho ve Svátosti zcela ne-
povšimnutého. To je 
ale něco podobného, 
jako když bychom se s 
hostitelem na nějaké 
slavnosti zdravili oto-
čení k němu zády.

Vstupní zpěv, znamení 
kříže, pozdrav

Nyní se již dostáváme k začátku mše svaté. První 
část má název vstupní obřady. V této části je dob-
ré, když si věřící uvědomí, že všichni společně mají 
pozvednout svůj hlas k oslavě Boží. V tom má ne-
zastupitelnou úlohu zpěv. Osobnost kněze, který 
přichází k oltáři, má reprezentovat všechno to, s 
čím Kristus přišel na tento svět. Věřící se tedy spojí 
ve zpěvu, aby uvítali ve svém středu svého Spasi-
tele se vším obdarováním, které on svému lidu 
nabízí. Není zrovna na místě, když je někdo ocho-
ten zpívat jen rytmiku s kytarou a z kancionálu ne 
anebo opačně. Pozvedáme přece hlas k oslavě 



Liturgické okénko

Boží a ne proto, abychom si zazpívali kvůli sobě 
pro své pobavení. To je možné u táboráku nebo v 
hospodě. Oslava Boží si zaslouží připojit se tak, jak 
to nejlépe dovedu. Jistěže v případě, že to nedo-
vedu, tak se mohu připojit aspoň v duchu k textu 
písně. Všichni společně pak děláme znamení kříže 
a tím vyznáváme hned na začátku svoji víru. Vy-
jadřujeme přesvědčení, že jsme se tu setkali 
jednak ve jménu Nebeského Otce, který nás sem 
pozval a shromažďuje si nás jako své děti. Dále ve 
jménu Syna chceme Boha oslavit za dar vykou-
pení. A ve jménu Ducha svatého se chceme ote-
vřít všemu, co on v nás chce působit. Uvažme, ko-
likrát jsme schopni udělat kříž zcela bezmyš-
lenkovitě. Zkusme alespoň při mši svaté udělat 
kříž poctivě s vědomím, co tím vyjadřujeme.
Nyní následuje pozdrav kněze s přáním, aby s vá-
mi se všemi byl Pán. A věřící mu přání opětují 
slovy: „I s tebou“. Vidíme, jak se liturgie snaží na-
pomáhat určitému rodinnému duchu, když si 
vlastně všichni věřící při tomto pozdravu s kně-
zem tykají. Navíc se ten dialog „Pán s vámi, i s 
tebou“ opakuje při mši ještě třikrát. 

Úkon kajícnosti
Po úvodním pozdravu je možné upozornit na kon-
krétnější význam právě probíhající bohoslužby a 
pak následuje úkon kajícnosti. Věřící jsou vybízeni, 
aby litovali svých hříchů. To je věc velmi důležitá 
právě na začátku mše. Když si uvědomíme a 
přiznáme, že jsme lidé slabí a hříšní, tím jsme taky 
nejlépe připraveni na přijetí Boží pomoci a smi-
lování. Bůh totiž může obdarovat svými dary jen 
toho, kdo je schopen uvědomit si a přiznat své 
chyby a slabosti. Teprve když člověk projeví kající 
smýšlení, má Bůh možnost uplatnit svůj vliv na 
rozvíjení dobra v lidském srdci. Jistěže pokud je 
duše člověka zatížena těžkým hříchem, pak to 
skutečný duchovní užitek přináší jenom v návaz-
nosti na svátost smíření. Ale i vzhledem k lehčím 
proviněním máme ukázat, že se s nimi nehodlá-
me smířit.
Pak je tato část důležitá i kvůli přistoupení ke sva-
tému přijímání. Jedině s postojem pokory a poká-
ní má smysl přistoupit ke svátosti. Bez toho 
nemůže mít tato svátost v našem životě skutečný 
význam. 
Liturgické formy, vyjadřující úkon kajícnosti, jsou 
celkem tři. První forma, která začíná slovy: „Vyz-
návám se …“, obsahuje bití se v prsa a to při slo-
vech: „Je to má vina“. Opět je to způsob, jak vněj-
ším způsobem vyjádřit to, co se má odehrávat v 
nitru. Jistěže dělat takové gesto jen navenek ni-

čemu neprospěje. Ovšem každý takový vnější 
úkon nám může napomoci připomenout si, s čím 
ve svém nitru při mši sv. chceme před Boha při-
stupovat.

Kyrie, Gloria, vstupní modlitba
Na úkon kajícnosti navazuje zpěv Kyrie, nebo-li 
„Pane smiluj se“. Nestačí pouze přijmout pozvání 
na hostinu, ale také uznat, že vlastně nejsme hod-
ni toho, co nám při slavení eucharistie Pán Ježíš 
nabízí a že jsme zde zcela nezaslouženě. Proto do 
oslovení „Pane, smiluj se“ máme vkládat své volá-
ní k Bohu s důvěrou, že on nám nabízí své smilo-
vání a opět je připraven nás pozvednout.
A to je také důvod k naší radosti. Takže pokud má-
me právě nedělní nebo sváteční bohoslužbu, je na 
místě rovněž slavnostnějším způsobem tuto ra-
dost vyjádřit a Boha náležitě oslavit. Tady už má 
kající ráz přecházet ke slavnostnímu zpěvu. Jak-
mile vyjádříme důvěru v Boží milosrdenství, může 
se naplno rozeznít oslava Boha. Používáme k to-
mu slova, která zazněla v noci při Ježíšově naro-
zení: „Gloria in excelsis Deo - Sláva na výsostech 
Bohu...” . Do tohoto zpěvu vkládáme všechny po-
stoje lidského srdce, které mohou Boha oslavit: 
chválíme, klaníme se, velebíme, vzdáváme díky. 
Tento zpěv se vynechává v adventní a postní do-
bě, abychom si připomněli, že vždycky před tím, 
než vynikla Ježíšova sláva, předcházelo období 
pokory a poníženosti. 
Vstupní obřady končí tzv. vstupní modlitbou, la-
tinsky zvanou colecta. Česky to znamená něco ja-
ko shrnutí. Do této modlitby mají být zahrnuty 
úmysly, se kterými přicházejí všichni přítomní vě-
řící. I to, že kněz pozvedá rozepjaté ruce, může na-
značit, že chce Bohu předložit modlitby všech pří-
tomných. Po výzvě „Modleme se“ má každý v du-
chu připojit svoji mysl i srdce a předložit Pánu Bo-
hu to, co je právě pro něj v tuto chvíli důležité. 
Kněz pak modlitbou z misálu předkládá určitý 
společný úmysl, k němuž se mohou všechny 
osobní úmysly přiřadit. Tato modlitba často vysti-
huje určité téma, liturgickou dobu nebo zaměření 
mše. Může se v ní odrážet i čtení, které se v ten den 
čte z písma svatého. 
Takže při vstupních obřadech se sjednocujeme ve 
zpěvu, v oslavě Boží a při modlitbě a tím vytvo-
říme společenství, které má být schopno s otevře-
ností Bohu naslouchat a svým shromážděním 
ukázat na Boží přítomnost mezi námi.

zdroj: internet



Pastorační místnost „Sadová”
Jak již bylo sděleno i v ohláškách, dne 20. února jsme začali pastorační působení 
v pronajaté místnosti na ul. Sadové 604. Tato místnost se nachází v Domě s 
pečovatelskou službou v suterénní části. Pro začátek se budeme setkávat k 
modlitbám každý čtvrtek v 15:00. Později podle zájmu bychom začali i se slou-
žením mše sv.

23. 4. 2014 Vycházka do Karviné
Prohlídka šikmého kostela sv. Petra z Alkan-
tary, návštěva zámku Karviná – Fryštát a kos-
tela Povýšení sv. Kříže se zázračným obrazem, 
mše svatá. Odjezd autobusu z Ostravy ze 
zastávky Gagarinova v 8.15 hod. (zastávka se 
nachází u Sýkorova mostu)

29. 4. 2014 Frýdlant n.O., Pastorační 
centrum Ostravská 453 od 9 do 13 hod.
Malý kurz patchworku – naučíme se šít 
chňapku s lektorkou Anežkou Hrubou
Materiál i všechny pomůcky budou zajištěny, 
cena bude pouze 30,- Kč za energie a další za 
spotřebovaný materiál. Občerstvení zajištěno.

Přihlášky do 22. 4. 2014
M. Göttlicherová, tel. 731 534 062,

L. Kaňoková, tel. 734 876 497

Pro seniori Farní Postní den 
pro děti

V sobotu 12.4.2014 od 9.00 do 15.00 
hodin se na staré faře bude konat 
POSTNÍ DEN PRO DĚTI od 6 do 15 let.

Program:

09.00 – mše svatá ve farním kostele

10.30 – zamyšlení k postní době

 (2 skupiny – mladší a starší děti)

11.15 – společné tvoření – výtvarná chvilka

12.00 – oběd

13.00 – společné tvoření – výtvarná chvilka 

14.15 – křížová cesta ve farním kostele

S sebou přineste přezůvky a potřeby na 
kreslení. Srdečně zveme všechny děti.

Zpovídání před velikonočními svátky
Kromě materiálních příprav na Velikonoce, je důležitá i příprava duchovní. Již teď 
vám nabízíme program zpovídání, ať si vyberete den a čas, který vám vyhovuje.

Středa 9. 4.:
 7:30 - 8:30 - 1 kněz, 17:00 - 19:00 - 2 kněží
Čtvrtek 10. 4.:
 7:30 - 8:30 - 1 kněz, 17:00 - 19:00 - 2 kněží
 Lískovec 16:00 - 17:00 - 1 kněz
Pátek 11. 4.:
 7:30 - 8:30 - 1 kněz, 17:00 - 19:00 - 2 kněží
Sobota 12. 4.:
 7:30 - 8:30 - 1 kněz, 17:30 - 19:00 - 2 kněží

Něděle 13. 4.:
 Při každé mši sv. - 1 kněz
 15:00 - 19:00 - 3 kněží
Pondělí 14. 4.- Středa 16.4.
 7:30 - 8:30 - 1 kněz, 17:00 - 19:00 - 2 kněží
16.4. - Staré Město 16:00 - 17:00 - 1 kněz

Od Zeleného čtvrtku se zpovídat již nebude, 
jedině v naléhavých případech.

ZÁPIS INTENCÍ
Zápis intencí na 2. pololetí roku 2014 bude 
od pondělí 5.5.2014, od 9.00 v klášteře.

2. 

Mše sv. v bazilice
Počínaje Zeleným čtvrtkem se liturgický 
program přesouvá do baziliky.

Poutní zájezd na Slovensko
V měsíci květnu bychom chtěli uskutečnit z naší 
farnosti dvoudenní poutní zájezd na několik 
poutních míst na východním Slovensku 
(Litmanová, Gaboltov, Ľutina a jiné). Je důležité 
vědět kolik lidí by o to mělo zájem, abychom 
podle toho objednali autobus. Proto prosím aby 
jste se do poloviny dubna hlásili ve farní kanceláři.



Program farnosti

Svátost křtu dětí: přípravy se v dubnu 
nekonají a křest bude po přípravách v květnu.

Příprava na svatost manželství: 28.4. (II/1)

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 7.4. v 17.00 hodin v KL

skupina B v úterý 1.4. a 15.4. v 18.00 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

10.4. a 24.4.  v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 23.4. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: v dubnu dle dohody 

Setkání pastorační rady: v dubnu nebude

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): . 10.4. a 24.4. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): dle dohody

Společenství Lectio Divina: 10.4. v 16.00 - 
Pastorační místnost „Sadová”

Katecheze dospělých: 2.4. a 23.4. v 19.00 
v KL.

Večer chval: 20.4. v 19.00 hodin ve Výmě-
níku - nová modlitebna Církve bratrské, Místek 
Riviéra

Centrum pro rodinu a sociální 
péči nabízí: 

5. 4. 2014 Frýdlant n. O. fara, Náměstí 2
 od 9 hod. - Den pro prarodiče, rodiče 
a děti - Velikonoce a jejich symboly
 Program: symboly Velikonoc, spo-
lečné tvoření – výroba ovečky a zdobení veli-
konoční svíce. Přihlášky do 25. 3. 2014 

KLub Aktivních Seniorů zve:

8. 4. 2014 Frýdek – stará fara od 9 hod.
 Téma: Svatý týden a jak jej prožíváme

Akademie pro třetí věk

13. 3. 2014 Ostrava – biskupství od 9 hod.
 Lektor: P. ThLic. Jan Czudek

 Téma: Kardinální ctnosti

M. Göttlicherová, tel. 731 534 062
L. Kaňoková, tel. 734 876 497

Biskupství nabízí

Uzávěrka příštího čísla: 28.04.2014
Příští číslo vyjde v neděli 4.05.2014
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

KONTAKTY DUCHOVNÍ SPRÁVY

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 
administrátor farnosti

P. František Boldy CSsR 731433133
rektor komunity a farní vikář

P. Roman Janáč CSsR 732256223
farní vikář

P. Artur Bilyk CSsR 731433132
farní vikář

Bulletin je neprodejný, podpořit nás 

můžete na č.ú: ����������/����

Úřední hodiny farní kanceláře

 Pondělí: 8.00 - 11.30, 14.00 - 17.00

 Úterý: 9.00 - 11.30
 Středa: 9.00 - 11.30
 Čtvrtek: 8.00 - 11.30, 14.00 - 16.00

 Pátek: 9.00  11.30

Opustili nás
05.3.2014 - Jiří Pavelek (*1953)

16.3.2014 - Martin Mohač a Matěj Mohač 
(Staré Město)
16.3.2014 - Dominik Ponča 
16.3.2014 - Adina Miloševská
16.3.2014 - Jiří Veselský

Křtem se začlenili do farní rodiny

Presbytář
farního kostela

Náklady realizace úpravy presbytáře budou 
dosahovat cca 1, 3 mil. Kč. Pro finan-
cování projektu má naše farnost 
samostatný účet: . Na  5305022211/5500
něj můžete vaši finanční pomoc vkládat. V 
případě zájmu, vydáme potvrzení o daru 
církvi, pro snížení základu daně. Děkujeme 
za vaše dary.

SBÍRKA U BOŽÍHO HROBU - 18. a 19. 4.
NA OPRAVY CHRÁMŮ VE SVATÉ ZEMI

20.4. – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 
VELIKONOČNÍ SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 
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