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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE I. 
 
Protože se v letošním roce uskuteční v naší farnosti biřmování, bude dobré nejen pro naše 

biřmovance, ale i pro nás ostatní, zamyslet se nad svátostmi, které poznamenaly náš život na cestě 
do nebeského Jeruzaléma, kam všichni směřujeme. Pojďme se tedy zamyslet v tomto malém 
shrnutí učení o svátostech, jak my sami prožíváme to, co jsme z pokladu církve přijali. 

 

Svátosti jsou znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, skrze něž se nám 
uděluje božský život. Je jich sedm : křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, 
kněžské svěcení a manželství.  

Sedm svátostí dělíme na  - svátosti uvedení do křesťanské víry : křest, biřmování a 
 eucharistie 
- svátosti uzdravení : smíření a pomazání  nemocných.  
- svátosti služby společenství : kněžské svěcení a manželství. 

Všechny se týkají důležitých okamžiků křesťanského života. 
 

Svátost křtu, biřmování a kněžského svěcení je duchovní pečeť. Je to příslib a záruka 
božské ochrany. V síle této pečeti je křesťan připodobněn Kristu a různým způsobem se podílí na 
jeho kněžství. Náleží k církvi podle různých stavů a funkcí. Je tedy zasvěcen Božskému kultu a 
službě církve. Protože je charakter nezničitelný, svátosti, jež jej vtiskují, se přijímají jen jednou za 
život. 

 Svátosti nejenže víru předpokládají, nýbrž ji slovy a obřadnými prvky živí, posilují a 
vyjadřují. Odtud pochází starobylé úsloví: „Lex orandi, lex credendi“, totiž že církev věří tak, jak 
se modlí. Svátosti jsou účinné ex opere operato (už tím, že se koná svátostný úkon), protože v 
nich působí Kristus, jenž udílí milost, kterou znamenají, nezávisle na osobní svatosti služebníka. 
Nicméně plody svátostí závisejí také na dispozicích toho, kdo je přijímá.  

Pro věřící v Krista jsou svátosti nutné pro spásu, i když nejsou uděleny všechny 
jednotlivému věřícímu, protože udělují svátostné milosti, odpuštění hříchů, přijetí za Boží děti, 
připodobnění Kristu a příslušnost do církve.  

Svátostná milost je milost Ducha svatého, vlastní každé svátosti. Tato milost pomáhá 
věřícímu na jeho cestě ke svatosti, a stejně tak pomáhá církvi, aby rostla v lásce a vydávala 
svědectví. Ve svátostech církev již dostává záruku věčného života, i když nadále „očekává v 
blažené naději slavný příchod našeho Boha a spasitele Ježíše Krista“. 
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Světci měsíce 
Kateřina de` Ricci 

( 1. únor ) 
 

 Narodila se roku  1552 ve Florencii a od svého 14.roku 
byla dominikánskou řeholnicí v Pratu (později převorkou). 
Patřila k nejobdivovanějším postavám církve své doby. Měla 
stigmata, dar zázraků a vidění. Pro toto omilostnění jí byla už za 
života prokázána velká úcta. Dopisy, které psala osobnostem své 
doby, např. Filipu Nerimu, mají dokumentární hodnotu pro 
církevní dějiny. Kateřina de` Ricci zemřela 1.února 1590 a byla 
svatořečena roku 1746. 
 Různá znázornění světice jsou v kostele sv. Vincence 
v Pratu. Většina zpodobnění ukazuje Kateřininy mystické 
zážitky. Obraz řeholnice, snad z její doby, je ke shlédnutí 
v Museo Civico v Montepulcianu. 
 
 

Jeroným Emiliani 
( 8. únor ) 

 

 Jeroným  Emilinani, často označovaný za obnovitele řeholního života v severní 
Itálii, byl zakladatelem řádu somasků, společenství řeholních kleriků, které se původně 
jmenovalo „Compagnia dei servi dei poveri“ (společnost chudých pomocníků). Členové 
tohoto mužského řádu vedli sirotčince a nemocnice, chudobince a internáty. Papež      
Pavel III. potvrdil společnost roku 1540. 
 Jeroným Emiliani přišel na svět roku 1486 v Benátkách jako syn vznešené rodiny a 
dostalo se mu znamenitého vzdělání. Již v 15 letech vstoupil do vojenské služby, stal se 
důstojníkem a později generálem. Když hájil se svými vojáky roku 1508 město 
Castelnuovo proti „Lize z Cambrai“, upadl do zajetí, z kterého se prý dostal zázrakem. 
Pochopil to jako znamení, že má změnit život, a vystoupil z vojenské služby. 
 Roku 1518 přijal Jeroným Emiliani kněžské svěcení a začal se věnovat jen službě 
chudým a nemocným. Je mnoho svědectví o jeho hrdinské blíženské lásce a o velké 
kajícnosti. Roku 1528 se podřídil Emiliani vedení Giampietra Caraffy, svého duchovního 
otce, který měl později vejít do dějin jako papež Pavel IV. Téhož roku založil Jeroným 
svou společnost. V severoitalských městech Bergamu, Brescii, Veroně, Comu a Miláně 
založil už dřív četné sirotčince. 
 Jeroným Emiliani zemřel 8.února 1587 v mateřinci své společnosti v Somasce. 
Papež Klement XIII. jej svatořečil roku 1767, papež Pius XI. ho jmenoval roku 1928 
patronem sirotků. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Měsíc únor je v plném proudu. Je to nejkratší měsíc v roce, ale i tak přináší spoustu 

povinností. Na jeho začátku jsme dostali vysvědčení, které nám nadělalo hodně radosti i 
občasné starosti. Za odměnu máme jarní prázdniny, pro které nám sv. Martin nadělil 
spoustu sněhu. Každý rád pojede na hory, a nebo vytáhne brusle. I v tomto měsíci však 
vzpomeňme na Boha. Není tu jen o Vánocích při rozdávání dárků. Je tu po celý rok! Na 
závěr bych Vás všechny starší rád pozval na setkávání mládeže, které se koná každou 
druhou sobotu na faře, a ty mladší na dětské mše svaté, které se konají každý pátek. 

                  Jarin 
 

1. Železné ptáče přes ploty skáče a koudelný ocas má. 
 
 

2. Bílé jsou a černé schůdky, prsty mají s nimi půtky. 
 
 

3. Dlouhá je a trvá krátkou chvíli, široká je víc než jednu míli, vysoká je, má sedmery 
schody, přec se vejde do kapičky vody. 

 
 

4. Sto luk, na každé louce sto kop, u každé kopy sto volů, kolik je to rohů? 
 
 

5. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery bez dláta, a přece je pevný dost. 
 
 

6. Češe se, vlasů nemá, klátí se, třtina není, třese se, zimnici nemá. 
 
 

7. Čtyři panny v kolébce, žádná na okraji. 
 
 

8. Ráno obírej mne, večer očesej mne, jen mne neuraz, dám ti za rok zas! 
 
 

9. Skáče, skáče, do stěny hlavou bije, ale nezapláče. 
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POZVÁNKY  
 

 
V SOBOTU 11.2.2006 SE OD 1930

 HOD. USKUTEČNÍ  

NA KULTURNÍM DOMĚ VE VESELÍ NAD MORAVOU 

PLES KŘESŤANSKÉ MLÁDEŽE . 

K POSLECHU A TANCI HRAJE DECHOVÁ HUDBA VNOROVJANÉ A SKUPINA LOPP. 

VSTUPNÉ 70,- KČ. 

PŘIJĎTE PODPOŘIT ČINNOST MLÁDEŽE V NAŠEM DĚKANÁTU . 

__________________________________________________________________________ 

 

  V NEDĚLNÍM ODPOLEDNI 19.2.2006 JSTE OD 1500
 HOD. SRDEČNĚ ZVÁNI NA  

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY , 

KTERÝ SE USKUTEČNÍ V KOSTELE SV. ALŽBĚTY DURYNSKÉ VE VNOROVECH. 

DÍLO JOHANA SEBASTIANA BACHA, GABRIELA FAURÉ, CÉZARA FRANCKA  

A FELIXE MENDELSSOHNA-BARTHOLDY  

PŘEDSTAVÍ PŘI HŘE NA VARHANY PANÍ INGRID SILNÁ A PAN LADISLAV NĚMEC. 

VARHANNÍ HUDBA BUDE DOPLNĚNA SOPRÁNOVÝM HLASEM SLEČNY  EVY HAVLÍKOVÉ . 

 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Jehla. 
2. Klavír, klávesy. 

      3. Duha. 
      4. Dva  milióny. 
      5. Mráz.  
      6. Ovoce. 
      7. Ořech. 
      8. Ovocný strom. 
      9. Palička od bubnu. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


