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OBSAH VYDÁNÍ  

„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ 

(Gn 3,19) 

„Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) 

Milí farníci, 

vstoupili jsme do čtyřicetidenního postního ob-

dobí, které je přípravou na oslavu největších 

křesťanských svátků, Velikonoc. 
Rádi bychom vás tímto speciálním vydáním FV 

informovali o událostech, které nás během postní 

doby čekají v naší farnosti, děkanátu, či diecézi.  

Chceme ale touto cestou zároveň oslovit všechny, 

kteří vnímají výjimečnost této doby a jednoduchou 

formou jim přiblížit některé z činností, se kterými 

se katolíci během postní doby setkávají. Neváhejte 

tedy využít tohoto vydání jako prostředku k takové 

malé misijní činnosti u někoho, o kom víte, že by 

rád hlouběji nahlédl do světa Ježíšovy církve. 

Přejeme všem duchaplné prožití postní doby a 

plnost radosti ze setkávání se s Ježíšem. 

POSTNÍ 

DOBA 

na Hovězí 
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Drazí bratři a sestry, 

 

přijetím popelce na Popeleční středu jsme společně vstoupili do čtyřicetidenní 

postní doby. Připomeňme si, že to není doba ledajaká, ale skutečný čas Boží milos-

ti.  

Nabízí se nám jedinečná možnost projít duchovní očistou stejně, jako když Bůh 

způsobil čtyřicetidenní potopu světa, aby Zemi očistil od hříchu.  

Našemu postnímu putování může být také předobrazem čtyřicetileté putování 

Izraelitů přes poušť z Egypta do Zaslíbené země, nebo čtyřicetidenní pouť Eliáše 

k Boží hoře Chorebu, kde dostal od Hospodina nové poslání.  

Náš půst může být stejný jako čtyřicetidenní půst Mojžíše na hoře Sinaj, po němž 

Hospodin předal Izraelitům desky Zákona.  

Nebo se vyjdeme po stopách Ježíšových, který prožil čtyřicetidenní půst na poušti, 

čímž začalo jeho veřejné působení, a zkusme být pevní jako on, když byl nakonec 

ve své fyzické slabosti vystaven pokušení.  

Můžeme však zažít i pocity „plnosti“, neboť čtyřicet let vládl král David i jeho syn 

Šalamoun a čtyřicet dní pobýval zmrtvýchvstalý Ježíš uprostřed svých učedníků.  

Nabízí se nám i matematické řešení proč zrovna tak dlouhý půst. Spočítejme si, za 

kolik dnů Bůh stvořil Zemi a přičtěme, v kolika osobách známe našeho Boha. To 

celé zkusme vynásobit počtem světových stran, živlů nebo ročních období. Schvál-

ně k jakému číslu dojdeme? 

Jak vidíte, nabízí se nám v Boží milosti mnoho cest a je jen na nás, kterou zvolíme. 

Přestože si můžeme v mnoha ohledech připadat slabí, buďte si jistí, že i upřímně 

myšlený pokus potěšit Boha se počítá. Vždyť právě Bůh je ten, kdo miluje všechny 

slabé, pokorné a ve světských očích bezvýznamné. 

Staňme se tedy i my součástí velkolepého Božího plánu a nechejme se vtáhnout 

do obrovských a krásných tajemství naší víry. Nebuďme ani ustrašení, ani lítostiví, 

ani zachmuření, ani zatrpklí, ale staňme se lidmi naplněných radostí a očekáváním, 

staňme se pravými křesťany. 

 

Na této cestě ze srdce žehná P. Vlastimil Vaněk  
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SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 

Z každodenní zkušenosti víme, jak vypadá špína, že se často něčím umažeme, 

ušpiníme. Od toho je snadná pomoc – umyjeme se, uklidíme svůj dům. Každý ale 

také určitě zažil, že existují i situace, kdy „bláto vězí na duši“. Jak naložit s vinou, 

selháním? Setkáváme se s různými reakcemi: banalizací/bagatelizací („Nestalo se 

nic zas tak strašného.“), vytěsněním z paměti, útěkem (přebíjení pocitu viny zába-

vou apod.). Jinou reakcí je zveličování viny (vznik různých komplexů, neuróz) – 

jedinec se pak do svých pocitů viny zaplétá víc a víc.                                   

 

A co na to křesťanství? Nabízí církev nějaký účinný recept?  

Mnoho lidí by to popřelo: církev v jejich očích vypadá jako přísný soudce a mravo-

kárce, který neustále někoho moralizuje. Podle nich církev pouze vyvolává pocit 

viny, ale na skutečné životní otázky a problémy odpověď nemá. Někteří by připus-

tili, že Ježíš Kristus kdysi lidem pomáhal s jejich nemocemi a chybami, řešil jejich 

naléhavé problémy. Ale to bylo kdysi! Co dnes s tím?                                                                                                                                   

Křesťané/katolíci ale věří, že Kristus působí i dnes, že i dnes je možno k němu přijít 

se svými chybami, proviněními, životními nezdary a dosáhnout odpuštění hříchů. 

Spasitel chtěl přinést spásu všem lidem všech dob, a proto ustanovil církev, která 

pokračuje v jeho díle. Apoštolům řekl Vzkříšený: „Komu odpustíte hříchy, tomu 

jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (J 20.23).“ Tak  
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byla ustanovena svátost smíření, v níž lze nalézt odpuštění, sílu k nápravě, nové 

odhodlání ke konání dobra.      

 

Co přesně je svátost smíření? Co se od ní dá čekat? V čem může pomoci s nánosy 

zla, které ulpívají na našem svědomí?  

 

Prvním radikálním očištěním v životě křesťana je křest. Toto obmytí vodou zna-

mená mimo jiné odstranění všech vin, které na pokřtěném dosud lpěly. I po křtu 

však v člověku přetrvávají špatné náklonnosti, s nimiž máme bojovat. Pokud v 

tomto boji selžeme, pokud se dopustíme toho, co v Božích očích není dobré, pak 

cítíme potřebu znovu se obrátit k Bohu. Litujeme svých špatných skutků a toužíme 

po odpuštění. To dosahujeme při mši svaté/eucharistii, při modlitbě, četbě Písma, 

při konání dobrých skutků.  

Ale vrcholným způsobem, jak dosáhnout Božího odpuštění, je právě svátost smí-

ření. V ní nám Bůh odpouští hříchy, Bůh nás smiřuje se sebou, s našimi bratry a  

sestrami, tj. s církví. Docházíme i vnitřního klidu – smíříme se sami se sebou „v 

největší hlubině svého bytí, kde opět nalezneme svou vnitřní pravdu“ (KKC 1469). 

Po dobře vykonané svátosti smíření jsme zcela čistí, ve stavu Boží milosti. A k to-

muto všemu máme přístup právě skrze tuto svátost.  

 

Hlavní smysl svátosti smíření krásně vyjadřuje modlitba kněze, kterou se odpouš-

tějí hříchy: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna 

smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha; ať ti skr-

ze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve 

jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“  

 

Podoba svátosti smíření se v minulosti vyvíjela - podobně jako i jiné svátosti. V 

prvních staletích existovalo v církvi veřejné pokání pro obzvláště těžké hříšníky. Ti, 

kteří se po svém křtu dopustili například vraždy, cizoložství, modloslužby, dodržo-

vali několik let přísnou kázeň, než dosáhli smíření.  

Jinou podobu začali postupně zavádět iroskotští misionáři: pokání se stává sou-

kromým a diskrétním, ale rozšiřuje se i na lehké hříchy. Tyto rysy přetrvávají až 

dodnes.  
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Bez čeho se ve svátosti smíření neobejdeme? Jsou to tři hlavní prvky: 

 lítost: Je to vědomí zármutku nad našimi špatnými skutky – nad našimi 

hříchy. Není nám lhostejno, co jsme vykonali špatně či co jsme nevykonali, 

i když jsme měli a mohli. Křesťanská tradice rozlišuje dva stupně lítosti: 

- „nedokonalá“: svědomí lituje hříchů kvůli ošklivosti hříchů nebo kvůli 

strachu před věčným zavržením; 

- „dokonalá“: zármutek nad hříchy je motivován láskou k Bohu. 

Většinou jsou v nás obě tyto motivace promíchány, je třeba se však snažit 

o tu vyšší. 

 vyznání hříchů knězi: nezbytná součást svátosti. Kajícník vyzná všechny 

své těžké hříchy, naléhavě se doporučuje, aby vyznal i své hříchy lehké. 

Kristus zde působí jako lékař, a proto se nemáme stydět předložit mu 

všechny své rány. 

 pokání (zadostiučinění): kajícník dostane od zpovědníka určitý „úkol“ 

(modlitba, dobrý skutek), který má přispět ke kajícníkově nápravě. Může 

jít o reálný pokyn (vrátit ukradenou věc), ale i symbolické pokání (modlit-

ba), které má terapeutický účinek a kterým se symbolicky připojujeme ke 

Kristovu utrpení, které nám přineslo poskytnuté odpuštění. 

Každý věřící by si měl aspoň jednou za rok vykonat svátost smíření, ovšem pro 

skutečnou „hygienu duše“, pro rozvíjení vztahu s Bohem se doporučuje častější 

přistupování ke zpovědi (např. každoměsíční zpověď na první pátek v měsíci). Je 

užitečné mít svého stálého zpovědníka – svátost smíření se může propojovat i s 

duchovním vedením.  

 

Ve zpovědi vyznáváme hříchy, kterých jsme se dopustili od poslední zpovědi. Exis-

tuje možnost tzv. generální či životní zpovědi, v níž kajícník rekapituluje delší ob-

dobí a zpovídá se z hlavních chyb, kterých se dopouštěl v onom delším období.  

 

Věřící otevírá před knězem své srdce, sděluje osobní informace, proto je kněz 

vázán velmi přísnou povinností naprosté mlčenlivosti o všem, co se při zpovědi 

dozví.  
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Jak konkrétně se uděluje svátost smíření? Jaké jsou úkony zpovědníka, jaké to-

ho, kdo se zpovídá?  

 

 příprava zpovědníka a kajícníka: oba se připraví modlitbou, kajícník zpytu-

je své svědomí a porovnává svůj život s přikázáními a Kristovým příkla-

dem; 

 přijetí kajícníka: zpovědník přijme kajícníka s bratrskou láskou. Začnou 

znamením kříže. Zpovědník kajícníka povzbudí, kajícník může přiblížit svůj 

duchovní život, obtíže v něm a další skutečnosti, které mohou svátosti 

smíření napomoci. 

 čtení Božího slova: kněz nebo kajícník může přečíst vhodný text z Bible. 

Tato část svátosti smíření se v praxi často vypouští, ale stejně jako u 

ostatních svátostí by mělo Boží slovo být součástí udílení svátosti. 

 vyznání hříchů a uložení pokání: po vyznání hříchů kněz udělí vhodné ra-

dy a uloží pokání. 

 rozhřešení: zpovědník udělí odpuštění hříchů slovy, uvedenými výše. Ka-

jícník může vyjádřit svou vděčnost vhodným zvoláním, slovy Písma. Zpo-

vědník se s ním pak rozloučí. 

K dobrému zkoumání svědomí může pomoci tzv. zpovědní zrcadlo, tj. soubor otá-

zek, které si můžeme položit, abychom dospěli k pravdě o sobě, o svém vztahu k 

Bohu i k bližním. Základním zpovědním zrcadlem, ve kterém můžeme zahlédnout, 

jak na tom jsme, je Desatero. Různá zpovědní zrcadla rozvíjejí jednotlivá přikázání 

Desatera. Na internetu lze nalézt zpovědní zrcadla s různým zaměřením. Sáhnout 

můžeme i po Kancionálu. Zpovědní zrcadlo může sebezkoumání velmi prospět, 

nemůže však nahradit dialog s vlastním svědomím v atmosféře modlitby. 

 

Zdroj: Katolik.cz 
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KŘÍŽOVÁ CESTA 

Křížová cesta je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše 

Krista. Její historie sahá hluboko do dějin křesťanství. Již prvotní křesťané měli 

touhu připomenout si osobně poslední Ježíšovu cestu. Některým poutníkům se to 

skutečně podařilo, ale naplánovat a zorganizovat si pouť do Svaté země nebylo 

pro většinu lidí i pozdější doby vůbec jednoduché. K takovéto pouti bylo zapotřebí 

pevné zdraví, dostatek finančních prostředků a především nezávislost. Té se však 

lidem v době nevolnictví dostávalo ze všeho nejméně. Proto byly postupně budo-

vány napodobeniny posvátných míst tak, aby buď co nejvěrněji připomínaly cestu 

na Kalvárii, nebo aby dokázaly cestu utrpení připomenout alespoň symbolicky. 

Dnes se setkáváme s různými podobami křížových cest. Jsou to především obrazy, 

nebo basreliéfy vystavené v kostelích. Častými jsou také křížové cesty umístěny ve 

volné přírodě. Mají podobu výklenkových kaplí, nebo božích muk, a ve většině 

případů vedou do kopce. V nejvyšším bodě je pak umístěn kříž jako 12. zastavení a 

zbývající dvě zastavení bývají poblíž.  

Nejčastěji se křížové pobožnosti vykonávají v postní době a na Velký pátek.  Po-

stupně se procházejí jednotlivá zastavení v doprovodu modliteb, meditace a zpě-

vu. V modlitebním procesí může být také nesen kříž k vrcholu křížové cesty.  

Křížová cesta je spojena se získáním plnomocných odpustků, při splnění dalších 

podmínek stavených církevním předpisem. 

 



PŘIPOMENUTÍ/PROGRAM/POZVÁNKA 

9 | S t r á n k a  

Čtrnáct zastavení křížové cesty popisuje tyto pašijové události: 
 

1. Pán Ježíš odsouzen k smrti 
2. Pán Ježíš přijímá kříž 
3. Pán Ježíš padá pod křížem poprvé 
4. Pán Ježíš potkává svou Matku 
5. Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Je-

žíši nést kříž 
6. Veronika podává Pánu Ježíši rouš-

ku 
7. Pán Ježíš padá pod křížem podru-

hé 

8. Pán Ježíš napomíná plačící ženy 
9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí 
10. Pán Ježíš zbaven roucha 
11. Pán Ježíš přibit na kříž 
12. Pán Ježíš umírá na kříži 
13. Tělo Pána Ježíše sňato z kříže 
14. Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu 

 

Zdroj: Wikipedie

 

V naší farnosti se budou během postní doby konat křížové cesty vždy neděli odpo-
ledne. Rádi bychom všechny povzbudili k účasti na těchto společných modlitbách, 
které nám jistě pomohou hlouběji prožít přípravu na Velikonoce.  

 
Perličkou na závěr bude společná křížová cesta na Velký pátek, která na-
vazuje na úspěšnou loňskou pouť s křížem. Plánovaná trasa od kostela 
směr Huslenky, Hřebík a zpět ke kostelu je nenáročná a vhodná i pro děti. 
Celková délka trasy měří cca 5,5 km a za dobrého počasí je sjízdná i pro 
kočárky.

ROZPIS KŘÍŽOVÝCH CEST  

Datum Čas KC Povede Místo 

10. 3. 2019 14:30 Ministranti kostel 

17. 3. 2019 14:30 
Účastníci duchovní 

obnovy Sievers 
kostel 

24. 3. 2019 14:30 Ženy kostel 

31. 3. 2019 14:30 
Modlitební společen-

ství 
kostel 

7. 4. 2019 14:30 Muži kostel 

14. 4. 2019 14:30 Děti a mládež venku 

19. 4. 2019 9:00  venku 
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Setkání mladých z celé diecéze s otcem arcibiskupem Janem a pomoc-

nými biskupy Antonínem a Josefem. Srdečně je zvána mládež od 12ti 

let. Je možné se od neděle 10.3.2019 přihlašovat na seznam zájemců, 

který bude vzadu na stolku v kostele. Zapište se prosíme co nejdříve 

kvůli dopravě do Přerova. Bližší informace budou včas oznámeny. Více 

na webu:  mladez.ado.cz 
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POZOR ZMĚNA! 

OD PONDĚLÍ 11. BŘEZNA 2019 BUDOU VŠECHNY VEČERNÍ 

MŠE SVATÉ NA HOVĚZÍ ZAČÍNAT V 18:00 

PROGRAM SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TRIDUA 

V KOSTELE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY V HOVĚZÍ 

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 hod 
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 18:00 hod 

BÍLÁ SOBOTA 20:15 hod 

 

OZNÁMENÍ FARNÍ POUŤ 

V LETOŠNÍM ROCE 2019 SE BUDE KONAT POUŤ V NAŠÍ  

FARNOSTI V NEDĚLI 21. ČERVENCE 

Milé děti,  

postní doba není časem jen pro dospělé, ale i pro Vás, dorůstající křesťanskou 

mládež. Pro to, abyste mohli spolu se svými rodiči, prožívat kvalitní přípravu 

na setkání se s zmrtvýchvstalým Kristem, jsme pro Vás připravili tabulku 

s návodem, jak putovat čtyřicetidenním postem. Na každý den je pro vás 

připraven úkol, který byste měli splnit. Úkoly, které jste zvládli, si můžete 

barevně vybarvit, ať vidíte, jak jste byli úspěšní. Ti, kdo splní více než 30 úko-

lů, si mohou na Boží hod Velikonoční přijít do sakristie pro sladkou odměnu! 

Přejeme vám mnoho zdaru! 



PROGRAM 

Své případné příspěvky, náměty, připomínky, můžete zasílat na emailovou 
adresu Farního věstníku Hovězí – fvh@email.cz. 

Za všechnu pomoc s přípravou Farního věstníku mnohokráte děkujeme! 
 

 


