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MMiill íí   ppřřáátteelléé!!  MMiill íí   ppřřáátteelléé!!   

 Každý rok o Vigilii vzkříšení slyšíme výzvu kněze: 
„A nyní vykonejme to, nač jsme se čtyřicet dní připravovali, 
obnovme své křestní vyznání, zřekněme se ducha zla…“ 
(Český misál, s. 267). Tedy obnovení křestního vyznání je 
nezbytné ke slavení velikonoc. 
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 Proto si znovu připomeňme, čeho bychom se měli 
zříci, když se odříkáme zlého ducha. Jistě v žádné rodině 
nechybí Písmo svaté ani Katechismus katolické církve, 
které nám napomohou k sebereflexi 
a zpytování svědomí, čeho se odříci. 
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důrazně vyjádřeno varování před 
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odvádějí od Boha a které má 
v ohavnosti: 
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„Až vstoupíš do země, 
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, 
neuč se jednat podle ohavností oněch 
pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne 
nikdo, kdo by provedl svého syna 
nebo svou dceru ohněm, věštec 
obírající se věštbami, mrakopravec 
ani hadač ani čaroděj ani zaklínač 
ani ten, kdo se doptává duchů ze-
mřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo 
se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospo-
din v ohavnosti.“ (Dt 18,9 – 12a). 
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 Dále by bylo dobré připomenout, že s různými 
škodlivými praktikami je možné se setkat zvláště ve snaze 
znovunabytí zdraví nebo ve snaze o psychologicko-
duchovní zdokonalení. Co se týká zdraví, mnozí lidé (i věří-
cí) hledají pomoc u těch, kteří nezakrytě sdělují, že pomá-
hají tzv. bílou magií.  
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O co se jedná? Tradičně se rozlišuje mezi bílou a 
černou magií podle toho, jaké sleduje cíle. Pokud jsou ma-
gické praktiky zaměřeny na zlo, škodu a ublížení, hovoří se 
o magii černé. Bílá magie sleduje cíle jako je prosperita, 
zdraví atd. Jenomže bílá magie bývá často pouhým pláští-
kem pro provozování černé magie a navíc oba druhy černá i 
bílá čerpají své umění u „nadlidských“ mocností, ale u 
Pána to není. (srov.: G.B.Proja – Lidé, démoni a exorcismy, 
nakl. Paulínky, s. 89) 

O co se jedná? Tradičně se rozlišuje mezi bílou a 
černou magií podle toho, jaké sleduje cíle. Pokud jsou ma-
gické praktiky zaměřeny na zlo, škodu a ublížení, hovoří se 
o magii černé. Bílá magie sleduje cíle jako je prosperita, 
zdraví atd. Jenomže bílá magie bývá často pouhým pláští-
kem pro provozování černé magie a navíc oba druhy černá i 
bílá čerpají své umění u „nadlidských“ mocností, ale u 
Pána to není. (srov.: G.B.Proja – Lidé, démoni a exorcismy, 
nakl. Paulínky, s. 89) 

Katechismus katolické církve o věštění a magii říká 
následující:  

Katechismus katolické církve o věštění a magii říká 
následující:  

„Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání 
satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné prak-
tiky, o nichž se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. 
Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání 
z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, 
ptát se věštců (médií), v tom všem se skrývá vůle mít vládu 
nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň 

touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu 
se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme 
pouze Bohu.“ 
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„Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými 
člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak 
dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřo-
valo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. 
Takové praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spoje-

ny s úmyslem škodit druhým nebo 
když se dovolávají zásahu zlých 
duchů. Také nošení talismanů je 
hodno pokárání. Věštění nebo 
magie se často užívá ve spiritismu. 
Proto církev věřící před ním varuje. 
Uchylování se k tzv. přírodním 
léčebným metodám nesmí vést ani 
ke vzývání zlých mocností, ani ke 
zneužívání důvěřivosti druhých.“ 
(KKC čl. 2116 a 2117). 
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Co se týká psychologicko-
duchovního zdokonalení, nabízí se 
dnes celá řada praktikování jako 
reiki, modrá alfa, Silvova metoda, 
feng-šuej, horoskopy. Vždy jde o 
dosažení vyšších schopností, 
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forem zneužívání a do nebezpečí, s tím spojených. Pravý 
postoj víry nepotřebuje podobné „pomůcky“. Aby někdo 
mohl být učedníkem, jak ho popisuje evangelium, potřebu-
je se jednoduše a opravdově setkat s Ježíšem, Pánem a Mis-
trem, se Zmrtvýchvstalým a ne se pachtit za něčím mimo-
řádným. 
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Věřit v Ježíše, obrátit se k jeho slovu a následovat 
ho ve společenství s celou církví, je podstatný cíl, který 
máme hledat a o který máme usilovat, jak to dělaly miliony 
a miliony věřících od počátku až do dnes, a nenechávat se 
svést takzvaně zázračnými a lichými pojetími a způsoby 
jednání. 
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Aby vaše zřeknutí se zlého o letošních velikonocích 
bylo upřímné a rozhodné stejně jako vaše touha ve všem 
bez rozdílu důvěřovat jedinému Pánu, Vzkříšenému, který 
se za nás a pro naše hříchy vydal na kříži,  
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vám přejí vaši duchovní Jan, Michal a Jiří. vám přejí vaši duchovní Jan, Michal a Jiří. 
  
* (k četbě doporučujeme mimo citovaného ještě rozhovor 
s P. Vojtěchem Kodetem – O prokletí, posedlosti a působení 
Zlého v Katolickém týdeníku č. 10 z března 2007). 

* (k četbě doporučujeme mimo citovaného ještě rozhovor 
s P. Vojtěchem Kodetem – O prokletí, posedlosti a působení 
Zlého v Katolickém týdeníku č. 10 z března 2007). 
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Mýty a fakta BBC 
Česká televize na svém druhém programu již několik týdnů v nedělní dopoledne vysílá cyklus britské televize BBC o posta-

vách Nového zákona. BBC platí za prestižní zpravodajskou organizaci, zde však dokazuje svou neobjektivnost.   
Není to tak dávno, co představitelé BBC přiznali, že jsou nábožensky neobjektivní, protikatolicky zaměření a propagující 

spíše menšiny a muslimy. A jejich cyklus dokumentů to jen a jen potvrzuje. Jako věřící lidé asi dokážeme množství chybně nebo 
pootočeně podaných informací korigovat, ale dokumenty jsou hodně oblíbené mezi nevěřícími, o čemž svědčí i to, že jsou nabízeny 
nahrávky z televize ve výměnných sítích. 

Jak tendenčně jsou některé pasáže podány, dokládá třeba díl o apoštolu Petrovi. V jedné scéně se říká zhruba toto: „Po 
smrti Ježíše byli učedníci zdeptaní, ale Petr je sjednotil a převzal Ježíšovo místo.“ (Neříká se, jakým zázrakem ty zdeptané lidi 
mohl v takové situaci sjednotit.) „Časem Petr zjistil, že má léčitelské schopnosti – stejně jako měl Ježíš.“ (Jak hezky se dá obejít 
slovo zázrak, viďte?). 

A úplně nejhezčí je scéna, kdy se vypráví o Šimonu Mágovi: „Šimon Mág byl držen deset metrů nad zemí zlými duchy. Při-
šel Petr a modlil se k Ježíši. Zlí duchové Šimona Mága pustili, ten si zlomil nohu natřikrát a špatný felčar, který přispěchal, zapří-
činil Mágovu smrt.“ Chvíle dramatického ticha, kdy vidíme napnutý Petrův obličej. A následuje věta: „Tak se Petr zbavil svého 
konkurenta.“ A záběr na spokojeného Petra. – Jestli tohle není tendenční řazení záběrů a tendenční výběr komentáře, tak pak by 
se měly do knihoven vrátit všechny Leninovy spisky jakožto historické knihy. 

Přitom by stačilo, kdyby si vzali tvůrci do ruky knihu amerického novináře Lee Strobela - Kauza Kristus (u nás vyšla v 
nakladatelství Návrat domů), kde většina těchto otázek a témat je nejen zodpovězena, ale i přesně rozebrána odborníky. V knize 
se dozvíme z lékařského hlediska, jak to bylo s krvavým Ježíšovým potem, bičováním, s Herodovým vražděním neviňátek apod. 
Jsou zde zkrátka uvedeny různé a snad veškeré námitky skeptiků – včetně těch, které tak populisticky oprášila BBC – a podrobeny 
vědeckému zkoumání. Skutečnému vědeckému zkoumání, a nikoliv spekulacím, jak učinila BBC. 

Zdroj: www.umlaufoviny.com - Autor: J. Lipšanský - zkráceno  
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Dětská vikariátní pouť 
V sobotu 5. května 2007 se koná Dětská vikariátní pouť. 

Odjezd ze Sušice bude upřesněn. Přihlásit se mohou 
 děti se svými rodiči na hodinách náboženství 

 do konce měsíce dubna. 
 Plakátek s programem bude vyvěšen v kostele.    

 
 

Diecézní pouť v Prachaticích 
U příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka 

Neumanna se bude letošní Diecézní pouť konat 
 v sobotu 16. června 2007 v Prachaticích. 

Přesný program a informace o dopravě 
 budou ještě včas upřesněny. 

VELIKONOCE 

2007 - BOHOSLUŽBY 

SUŠICE 

Děkanský kostel (DK) 

Klášterní kostel (KK) 

KOLINEC MLÁZOVY PETROVICE SVOJŠICE DLOUHÁ VES

Zelený čtvrtek 

5. 4. 

18.15 Památka poslední        
   večeře Páně (DK)  

16.00 ----- 18.00 ----- ----- 

Velký pátek 

6. 4. 

15.00 Křížová cesta (DK) 
18.15 Památka umučení  
               Páně (DK) 

16.00 ----- 17.15 
Křížová cesta 

18.00 
Památka umu-

čení Páně 

----- ----- 

Bílá sobota 

a 

Vigilie vzkříšení 

7. 4. 

9.00-12.00  a 14.00-17.00 
soukromá modlitba  
u „Božího hrobu“ (DK) 

20.00 Velikonoční vigilie      
                  (DK) 

----- ----- 20.00 
Velikonoční 

vigilie 

----- ----- 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

8. 4.  

  7.30 (DK) 

  8.45 (KK) 
10.00  11.15 10.30 12.00 14.00 

Pondělí velikonoční 

9. 4.  

  8.00 (DK) 10.00  11.15 10.30 12.00 ----- 

Na Vigilii vzkříšení pojede objednaný autobus. 

Podmokly (u kapličky) 19.30 
Velká Chmelná (autobusová zastávka) 19.35 
Sušice (u kostela) 19.45 

Odjezd zpět (v opačném pořadí) cca v 22.00 po skončení bohoslužby z místa, které určí řidič. 
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