
  

Neděle 13.12.2015  3. NEDĚLE ADVENTNÍ  
Iz 12 Plesejte a jásejte, neboť 

nad námi vládne Svatý Izraele 
 

„Já jsem dveře.“ praví Pán, 
„Kdo vejde skrze mne, bude 

zachráněn.“ (J 10,9a) 
Otec arcibiskup nás v po-
sledním pastýřském listě na-
bádal k tomu, abychom vy-
užili započatého mimořád-
ného svatého roku, který je 
věnován Božímu milosrden-
ství. Napsal mimojiné, že se 
poprvé v dějinách slaví mi-
lostivé léto nejen v Římě, a-
le i v diecézích. To ovšem 
není přesné. Z dějepisných 
pramenů zjišťujeme, že 
papežové vícekrát rozšiřo-
vali slavení jubilea, zvláště k jejich konci, i 
na jiné kraje, i neitalské. Také za neslavné 
vlády krále Václava IV. se jedno – vskutku 
svérázné - konalo též v českých zemích. O-
pravdové svaté brány najdeme krom Věčného 
města také v Aquile nebo i za velkou louží, 
v Kanadě. 

Přesto lze poprávu prohlásit, že svatý rok vy-
hlášený Jeho Svatostí papežem Františkem je 
po více stránkách mimořádný. Abychom to 
pochopili, musíme nahlédnout do církevních 
dějin. 

Svaté roky jsou vyhlašovány v katolické cír-
kvi od léta Páně 1300 (Bonifác VIII.). Poutní-
ci pocházeli nezřídka z dalekých končin Ev-
ropy (ale někdy i Afriky, třeba Habeše). Mno-
zí z nich, kvůli nesnadné a nebezpečné cestě, 

raději sepisovali poslední poří-
zení. Pokud dospěli zdárně do 
Říma, museli se jít poklonit k a-
poštolským prahům, tzn. do ba-
ziliky sv. Petra, do baziliky sv. 
Pavla za hradbami a také do ba-
ziliky Nejsvětějšího Spasitele, 
kterou my známe spíše pod o-
značením „bazilika sv. Jana 
v Lateránu“, tam se totiž nad 
hlavním oltářem nacházejí v sil-
ně pozlacených relikviářích leb-
ky těchto dvou velkých zaklada-

telů římské církve. O něco později se do toho-
to poutního seznamu přidala i čtvrtá patriar-
chální bazilika Panny Marie Větší, v českém 
jazyce častěji nazývaná Panna Maria Sněžná. 
V určité době připomínaly návštěvy těchto 
staroslavných kostelů maratón: jestliže se od 
italských a zaalpských křesťanů žádalo, aby 
vykonali toto kolečko sedmkrát, Římané byli 
vázáni projít touto okružní stezkou, během 
dvanácti měsíců, přímo třicetkrát! 

Další povinnou zvyklostí bylo projít svatou 
branou, která až do roku 1499 byla jediná, a 
to v Lateránu. Teprve rozporuplný papež Ale-
xandr VI. z rodu Borja přikázal poněkud ne-
vybíravé zřízení svatých bran i ve zbývajících 
třech patriarchálních bazilikách. Symbolika 
jubilejních dveří čerpala jak z předloh staro-
zákonních, tak novozákonních. Měla poutní-
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kům jednoduše připomenout, že přístup do 
ráje byl kvůli prvotnímu hříchu zatarasen, leč 
Kristus jej, za cenu své výkupné oběti, prora-
zil. Není otevřen jen šestého dne či o novolu-
ní, jak tomu bylo u východní brány do chrá-
mu jeruzalémského (srov. Ez 46,1-3), ale vě-
řící může skrze Krista vcházet kdykoli; kdy-
koli, pokud se kaje. 

Můžeme říci, že toto všechno dotyční ochotně 
podstupovali jen proto, aby obdrželi plody 
svatého roku – jubilejní, plnomocné odpust-
ky. Dodejme ještě, že kázeň usměrňující je-
jich rozdílení vypadala úplně jinak než v sou-
časnosti; věřící křesťan neměl tolik příležitos-
tí k jejich získávání. Renesanční papežové 
navíc během svatých let záměrně omezovali 
platnost odpustkových bul ve světě, jen aby 
se do Říma dostavilo co nejvíce lidí. Čím více 
jich totiž došlo, s tím hojnějšími milodary 
mohl Svatý Stolec hospodařit. (Nezřídka tato 
praxe probouzela nevoli, poněvadž zaváněla 
nestoudným svatokupectvím.) 

V jednom z minulých kázání jsem vysvětlo-
val, že hřích v lidské duši napáchá dvojí ško-
du: vinu a trest. Vina, ta se nedá nijak odčinit; 
lze ji jedině odpustit. Za tresty však, v duchu 
spravedlnosti, můžeme, ba máme přinášet ná-
hradu. Odpustky, zvláště těmi plnomocnými, 
projevuje Matka Církev veliké milosrdenství. 
Z pokladů zásluh, které nashromáždili svatí, 
stědře rozdává nám slabým. 

My už dnes nemusíme psát testament, podstu-
povat strastiplnou pouť ad limina apostolo-
rum ani vynakládat velké peníze na almužny. 
Stačí v průběhu mimořádného svatého roku 
navštívit jednu ze svatých bran, které budou 
v naší arcidiecézi otevřeny. Bratři a sesty, ne-
promarněme to, co je pro naše duše blahodár-
né; přistupme ke svátosti smíření a jednou, 
v hodinku smrti, s důvěrou projděme skrze 
Krista – Bránu do Božího království.                                

otec Pavel 

 

VÝTAH Z MONOGRAFIE 
PROF. JAROSLAVA V. POLCE 

(srov. IDEM, Svaté roky (1300-1983), Matice 
cyrilometodějská, Olomouc 1999, str. 45-46) 
 

Otevření Svaté brány papežem Alexandrem VI. 
večer 24. prosince 1499 je snad nejpamátněj-
ším okamžikem onoho jubilejního roku. Papež 
byl nesen v průvodu, jak bylo obyčejem, cestou 
zdobenou slavnostními oblouky s nápisy slaví-
cími papeže až do předsíně svatopetrské bazili-
ky. V levé ruce držel pozlacenou hořící svíci, 
pravou žehnal zástupům poutníků. Za ním šli 
rovněž s hořícími svícemi kardinálové, bisku-
pové a duchovenstvo. Před zahájením obřadu 
odeslal Alexandr VI. tři určené kardinály do 
ostatních tří bazilik, aby i oni tam otevřeli Sva-
té brány. V atriu pak sbor zazpíval antifonu a 
papež se stříbrným kladívkem v ruce se přiblí-
žil k dosud zazděné bráně a poklepal na ni. 
Symbolicky se tím opět připomínají slova kni-
hy Zjevení svatého Jana: „Toto praví Svatý, 
Pravdivý, který má Davidův klíč; když on ote-
vře, nikdo už nemůže zavřít, když on zavře, ni-
kdo už nemůže otevřít...“ (Zj 3,7) A je to zřej-
má narážka na klíče království nebeského při-
slíbené Ježíšem Petrovi a na moc odpouštět hří-
chy danou apoštolům a jejich nástupcům. 

Otevření brány trvalo asi půl hodiny. Zdivo už 
bylo předem připraveno k odstranění, a jakmile 
se brána otevřela, ozvalo se z nedalekého An-
dělského hradu slavnostní dunění děl a papež 
vešel se svící Svatou bránou do baziliky, kde se 
zpívalo slavnostní Te Deum a vykonaly večerní 
nešpory vánoční. Otevřenou Svatou branou 
hned za papežem byla do baziliky vnesena Mi-
chelangelova socha P. Marie Bolestné - Pieta, 
dosud uchovávaná jinde; od r. 1500 je v první 
kapli svatopetrské baziliky, nejdříve staré Kon-
stantinovy a pak nové, dnešní. Michelangelo ji 
zhotovil na přání francouzského kardinála Jea-
na de Bilhéres v letech 1498-9. Bylo mu tehdy 
jen 24 let. 

13. dubna téhož roku si pak Alexandr VI. vy-
konal soukromou pobožnost jako ostatní pout-
níci ve všech třech bazilikách, aby získal jubi-
lejní odpustky. 

 



FARNÍ OHLÁŠKY  
 

   

SPOLEČNÉ 
 

* V sobotu 19. prosince 2015 mají naši farníci 
příležitost přistoupit k předvánoční svaté zpo-
vědi ve farním kostele sv. Kunhuty v Pasece. 
Krom otce Pavla Hödla bude přítomen i host, 
P. Svatopluk Pavlica, děkan šternberský a farář 
uničovský. 
 

* V sobotu 19. prosince 2015 se uskuteční od 
17h na faře v Dlouhé Loučce pravidelné 
setkání biřmovanců. 
 

* O 4. neděli adventní, 20. prosince 2015, se 
koná od 14h pravidelné velké zpovídání ve 
šternberském chrámu Zvěstování Panně Marii. 
 

PASEKA 
 

* O 2. neděli adventní, 6. prosince 2015, se při 
mši svaté vybralo celkem 871 Kč.  

Pán Bůh zaplať! 
 

DLOUHÁ LOU ČKA 
 

* O 2. neděli adventní, 6. prosince 2015, se při 
mši svaté vybralo celkem 981 Kč.  

Pán Bůh zaplať! 
 

* V pátek 11. prosince 2015 jsme se při 
requiové mši svaté rozloučili s naším zesnulým 

bratrem panem Antonínem Horákem. Ať 
odpočívá v pokoji! 

 

* V úterý 15. prosince 2015 bude slavena         
v 7:05 rorátní mše dle „tridentského“ 

obřadu. 
 

ŠUMVALD 
 

* V sobotu 5. prosince 2015, o slavnosti sv. 
Mikuláše, biskupa a titulárního patrona našeho 
farního kostela, se při mši svaté vybralo celkem 

650 Kč. Pán Bůh zaplať! 
 

* O 2. neděli adventní, 6. prosince 2015, se při 
mši svaté vybralo celkem 1.200 Kč.  

Pán Bůh zaplať! 
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13.12. 
Neděle 

3. neděle adventní 

Dlouhá 
Loučka 

7:45 Za ++ rodiče, * a + rodinu 
Kropáčovou a Kašpárkovou. 

Šumvald 9:30 
Za Jana Filipa, manželku, rodiče 

a rodinu Maitnerovou. 

Paseka 11:00 Za farníky. 

14.12. 

Pondělí 

památka sv. Jana od 
Kříže, kněze a učitele 

církve 
Dlouhá 
Loučka 

7:00 roráty 

15.12. 

Úterý 

úterý po 3. neděli 
adventní 

Dlouhá 
Loučka 

7:05 
roráty dle „tridentského obřadu“ 

16.12. 

Středa 

středa po 3. neděli 
adventní Šumvald 6:30 

roráty 

17.12. 

Čtvrtek

čtvrtek po 3. neděli 
adventní 

Dlouhá 
Loučka 

15:30-
16:30 

výstav velebné svátosti, tichá 
adorace, nešpory a požehnání 

16:30 
svatý růženec 

17:00 
mše sv. 

18.12. 

Pátek 

pátek po 3. neděli 
adventní Paseka 

7:00 
Roráty: Za ** a ++ rodiče a 

prarodiče z obou stran. 

19.12. 

Sobota 

sobota po 3. neděli 
adventní 

Paseka Od 9h zpovídání (host + P. Pavel Hödl) 

Sanatorium – 
Paseka 

12:30  

20.12. 

Neděle 
4. neděle adventní 

Dlouhá 
Loučka 

7:45 Za + tatínka a Boží ochranu synů. 

Šumvald 9:30 
Za Ludmilu Kouřilovou, manžela 

a dceru Lidušku. 

Paseka 11:00 Za farníky. 


