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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE V.  
Svátost smíření 

 

Někomu se zdá, že si to katolíci dobře zařídili; mohou si hřešit jak chtějí, 
vždyť se z toho vyzpovídají a všechno bude zase v pořádku. Takový pohled na 
svátost smíření je však velice zkreslený. Zde je třeba připomenout, co patří ke 
svaté zpovědi, aby mohla být svátostí a zprostředkovat odpuštění hříchů : 

1)  Je to především upřímná lítost (bolest ducha a odsouzení spáchaného 
hříchu s úmyslem už nehřešit). 
2)    Vyznání hříchů. 
3)   Zadostiučinění ( vykonání uloženého pokání a náprava škod – vrácení 
ukradeného, očištění poškozené pověsti bližního). 

Dokonalá lítost, která pramení z lásky k Bohu, už sama odpouští všední hříchy 
a také těžké v případě, že máme pevnou vůli se z nich vyznat hned, jak to bude 
možné. Nedokonalá lítost, která pramení z vědomí ošklivosti hříchu nebo ze 
strachu před trestem, dostačuje k odpuštění hříchů ve svaté zpovědi. Není nutné se 
zpovídat před každým svatým přijímáním, pokud nemáme na duši těžký hřích, ale je 
vhodné – a církev to naléhavě doporučuje – zpovídat se často, abychom 
nepřicházeli o užitky svaté zpovědi, a také abychom se neuváděli do nebezpečí, že 
za dlouhou dobu zapomeneme na některý těžký hřích. Doporučovaná doba je jeden 
měsíc. Podle církevního přikázání je každý věřící, jakmile dojde k užívání 
rozumu, povinen vyznat alespoň jednou za rok své hříchy – i kdyby neměl na 
duši (a kéž by tak bylo!) těžký hřích.  

Co touto svátostí získáváme? 
1) Odpuštění hříchů. 
2) Prominutí pekla za těžké hříchy a alespoň části ostatních trestů (na zemi a v 

očistci).  
3) Když vyznáváme těžké hříchy, získáváme znovu ztracenou milost posvěcující, 

když lehké, získáváme rozmnožení této milosti. 
4) Oživení dříve získaných zásluh pro nebe, o které nás těžký hřích oloupil. 
5) Zvláštní milosti k Bohu milému životu. 
6) Pokojné svědomí, které nám nemusí nic vyčítat. 
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Světci měsíce 
Marcelín a Petr 

( 2. Červen ) 
 

Žalářními misionáři se stali po svém zajetí kněz Marcelín a klerik 
Petr s nižším svěcením, který byl exorcistou. Význam těchto mučedníků 
podtrhává jejich zařazení do první eucharistické modlitby mše svaté. Snad 
nejstarší zpráva o nich pochází od papeže Damase, jenž v chlapeckém věku 
mluvil s katem, který vykonal popravu a později se sám stal křesťanem. 
Marcelín a Petr se dostali do žaláře za nejkrvavějšího pronásledování církve 
v době vlády císaře Diokleciána, jež začalo 23.2. 303 o svátku boha Terma. 
K pronásledování křesťanů ho přiměl spoluvládce Galerius poštvaný proti 
nim matkou. Historici Eusebius s Laktanciem o té době zaznamenali: "Kdo 
se nechce klanět bohům je odsouzen a odevzdán katu. Vězení jsou 
přeplněná. Cesty jsou plné zmrzačených mužů... Biče, železné háky, kříž, 
divá zvěř trhají útlé děti i s jejich matkami... Kdybych měl sto jazyků, sto 
řečí a železný hlas, ani tehdy bych nedovedl popsat všechny podlosti, to co 
páší soudci na nevinných a spravedlivých lidech, vyčíslit jména všech 
mučedníků." Podle historických pramenů se snažili Marcelín a Petr 
utvrzovat své bratry a sestry, jakoby zapomněli, že sami kráčejí na smrt. Mluvili o slavném vzkříšení 
Krista, s nímž se mají setkat a zůstat na věky. Následkem toho zněly žalářem chvalozpěvy a žalmy, které 
ho měnily ve chrám plný Boží přítomnosti. Pohanští věznitelé a kati se stávali svědky zázraku víry a 
lásky. Dnešní dva oslavenci v žaláři křtili, dokud nebyli odvedeni k popravě. Marcelín a Petr museli být, 
podle vyprávění kata, sťati na odlehlém místě v lesní houštině, aby křesťané nevěděli o jejich tělech. Hrob 
si před smrtí museli sami vykopat. Místo však nezůstalo v dokonalé tajnosti. Poměrně brzy se o něm 
dozvěděla Římanka Lucilla, která se postarala o důstojný pohřeb. Hrob se nalézal u třetího milníku římské 
cesty Via Labicana a císař Konstantin Veliký dal nad ním postavit baziliku ke cti mučedníků. Do stejné 
hrobky nechal uložit i svoji matku sv. Helenu.  

 
 

Marcelín Champagnat 
( 6. Červen ) 

 
Marcelín se narodil 20.5. 1789 v Marlhes v jižní Francii do selské rodiny. Již v mládí se rozhodl 

pro duchovní povolání. Studoval s Janem Maria Vianneyem a ve 27 letech se stal knězem. Jeho cesta k 
Ježíši vedla skrze Marii. Byl vnímavý pro duchovní i vzdělávací potřeby své doby. Na faře v La Valla v 
roce 1817 začal se zakládáním kongregace maristů - školských bratrů P. Marie. Účelem bylo vyučování a 
výchova chlapců. S nesobeckým nasazením se pustil i do výstavby budov pro své společenství. 
Vyčerpáním zemřel v 51 letech v Hermitage. Jím založené společenství dostalo papežské schválení až v 
roce 1863. To už bylo rozšířené ve světě s heslem: "Srdce bez hranic". Provinční domy má v Evropě, v 
Severní a Latinské Americe, v Africe, v Asii a v Austrálii. Celkem v 72 zemích je na 5000 maristů. 

K blahořečení Marcelína Champagnata přispělo vyléčení paní Jiřiny Grondin ze škodlivého nádoru 
ve Watervilli, Maine, USA v říjnu 1939 a vyléčení Jana Ranaivo z mozkomíšní meningitidy v Antsirabe 
na Madagaskaru 12.11. 1941. Marcelín Champagnat byl blahořečen 29.5. 1955 a kanonizován 18.4. 1999. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

 
Máme tu měsíc červen, poslední měsíc ve školním roce. Tento měsíc nám také 

přináší začátek léta. Na jeho konci nás čekají dva měsíce pohody a odpočinku. Do té doby 
se však ještě musíme snažit pilně pracovat. Hodně z nás se už těší na školní výlety jako 
odměnu za celý školní rok. Potom se vesele rozprchneme vstříc přicházejícímu létu. 
Ovšem nesmíme zapomenout, co nás spojuje. Jsme křesťané. Nezapomeňme i o 
prázdninách chodit do kostela na mši svatou a je úplně jedno jestli to bude ve Vnorovech, 
nebo někde jinde. Pamatujte že Bůh čeká jen na to až ho zavoláte. 

            Jarin 

 

  
1. To už znáte, tu pohádku o Aládínovi a kouzelné lampě. Pokaždé, když Aládín lampu 
pohladil, objevil se duch a splnil mu přání. Povím vám, co ještě nevíte. Aby lampa už 
nikomu neškodila, hodil ji Aládín do hluboké studny. Šel čas a do vyschlé studny házeli 
lidé všelijaké věci. Jednou tam také hodili prázdnou láhev od Ginu. Duch z lampy do ní 
přelezl, zašpuntoval za sebou a vymrštil se i s lahví ze studny ven. Netrvalo dlouho a 
jakýsi človíček láhev našel. Otevřel ji a zjevil se mu duch. "Jsem Gin, můj pane." "A to mi 
jako splníš nějaké přání?" ptá se drze člověk. "Mám s lidmi neblahé zkušenosti, proto jen 
těm, co vypočítají mojí hádanku, budu sloužit jako otrok," řekl Gin. "Sem s ní, Gine," nato 
člověk. Gin se zamyslel a povídá: "Tato prázdná láhev se špuntem stojí 1,10 Kč. Láhev je 
o korunu dražší než špunt. Kolik stojí špunt? 
 
2. Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruce, černé nohy, černou hlavu a jaké má 
zuby? 
 
3. Kdo má vpředu dvě oči a vzadu ještě spoustu dalších? 
 
4. Neustále to mění tvar, ale přesto je to pořád kulaté. Co to je? 
 
5. Ve stáji jsou koně a lidé. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik je zde koní a kolik 
lidí? 
 
6. Hbitá je, až dech se úží, nikdy nemá husí kůži. Nezná kašel ani rýmu i pod ledem přečká 
zimu. Nechybí jí vůbec nic, penízků má na tisíc. 
 
7. Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste shora dolů k zemi, nehýbá se a je 
němý. Sotva slunce zazáří, už má slzy na tváři. 
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Setkání mládeže děkanátu Veselí nad Moravou 
V Hroznové Lhotě 

 
„Nebojte se!“ - Tak to je moto, které nás provázelo celým setkáním mládeže našeho 

děkanátu, jež se uskutečnilo od 5.5. do 8.5.2006 v Hroznové Lhotě. Mimo jiné nám toto 
heslo mělo také připomenout, že nejsme sami, kteří věří v Boha. Tyto čtyři dny, které jme 
strávili spolu s dalšími stodvaceti mladými, byly doslova nabité různými akcemi. Pobavili 
jsme se při „oskarovém“ večeru, shlédli jsme vynikající vystoupení divadla Srdcem, 
putovali jsme na Antonínek a poslechli si profesionální koncert skupiny Michael z 
Lanškrouna.Většinu z nás také velmi zaujaly přednášky našich hostů, které nás seznámily s 
trochu odlišným životem a problémy dnešní společnosti. O putování do Santiaga de 
Compostela nám vyprávěl Pavel Motyčka, o vztazích Tomáš Řehák a o životě a pastoraci 
ve vězení pak P.Milan Plíšek, který mimochodem strávil několik měsíců před svým 
odchodem do semináře na krátké praxi na naší faře u otce Miroslava Reifa. Tento 
prodloužený víkend každému z nás přinesl spoustu nových zážitků a přátel, se kterými 
jsme poznali, co znamená žít podle hesla : „Nebojte se!“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Špunt stojí 5 haléřů. 
2. Žádné. 

      3. Páv. 
      4. Měsíc. 
      5. Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. 
      6. Ryba. 
      7. Rampouch. 
_________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 

 
 
 


