
 
15.září – 21.září 2014, MEZIDOBÍ, Žaltář

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
15.9. 

Památka Panny 
Marie Bolestné 

St. Jičín 17:30 

za † Antonína Ben
rodiče, sourozence, zet
švagrovou Boží ochranu a 
Panny Marie 

Kojetín 9:00 mše svatá

Úterý 
16.9. 

Památka 
sv.Ludmily, 
mučednice  

St. Jičín 17:30 
za rodiče Hanzelkovy, syna, 
ochranu Boží a Panny Marie

Středa 
 17.9. 

Památka 
sv.Kornelia,  
sv.Cypriána 
a sv.Roberta 
Bellarmina 

St. Jičín 

17:30 
 
 

18:30 
 

za † Josefa Rybá
z obou stran, ochranu Boží
Panny Marie pro živou rodinu,
modlitební spole
Nejsvětě

Čtvrtek 
18.9. 

Čtvrtek 24.týdne 
v mezidobí 

Palačov 16:00 měsíční mše svatá

Bernartice 17:30 
za † Marii a Josefa Šustkovy a 
za dar zdraví pro živé rodiny

Pátek 
19.9. 

Památka 
sv.Januária, 
biskupa a 

mučedníka 

St. Jičín 17:30 
dětská mše svatá 
Jiřího Horuta a živou rodinu 
s prosbou o Boží ochranu 

Bernartice 17:30 
na poděkování P
duchovní vedení a za p
všech duší z o

Sobota 
20.9. 

Památka 
sv.Ondřeje Kim 
Taegona a Pavla 
Chong Hasanga, 

druhů a 
mučedníků 

Bernartice 7:30 
za † Anežku Klosovou, manžela 
a dceru  

St. Jičín 17:30 
za † manžela, rodi
stran, živou a 

Neděle 
21.9. 

25. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ    

St. Jičín  7:45 za farníky

Bernartice 9:15 
za † Martu Hanzelkovou 
k výročí
rodiče a sourozence 

St. Lhota 10:00 mše svatá

MEZIDOBÍ, Žaltář  IV. týden 
Úmysl mše svaté 

Antonína Benčáka, 2 
če, sourozence, zetě, švagra, 

švagrovou Boží ochranu a 
Panny Marie  

mše svatá 

za rodiče Hanzelkovy, syna, 
ochranu Boží a Panny Marie 

Josefa Rybáře, rodiče  
z obou stran, ochranu Boží a 
Panny Marie pro živou rodinu,  
modlitební společenství před 

ětější Svátostí Oltářní 

 

ě ční mše svatá 
Marii a Josefa Šustkovy a 

za dar zdraví pro živé rodiny 

ětská mše svatá za †  Ing. 
řího Horuta a živou rodinu  

s prosbou o Boží ochranu  

ěkování Pánu Bohu za 
duchovní vedení a za přijetí 
všech duší z očistce  

Anežku Klosovou, manžela 
 

manžela, rodiče z obou 
stran, živou a † rodinu 

za farníky 

Martu Hanzelkovou  
čí úmrtí, za manžela, 

če a sourozence  

mše svatá 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI
Vydáno pro vnit řní pot

14.9.2014 – Svátek Povýšení

Ty jsi zemřel pro nás, my budeme žít pro 

Ježíš nepřišel jako politik, diplomat, ekonom, vědec, lékař nebo 
psychiatr; přišel na zem, aby se vypořádal s
problémem lidstva – jenž Bible nekompromisně nazývá „hříchem“. 

Jak už jsme viděli dříve, Bůh o svém stvořen
že je „dobré“, vše mělo jeho naprosté chválení. Jenže dnes je všechno 
zcela jinak! Dnešní média přetékají zprávami o násilí, krveprolití, 
nezřízenostech, nemravnostech, korupci, chamtivosti a hříchu všeho druhu 
– Bible neúprosně uvádí jako jejich příčinu zkaženost lidského srdce, jež je 
„lstivé nade vše, je nevyléčitelné“

A to je tím strašlivým problémem, který Bůh v
vyřešit – a přitom plně podstoupil všechnu bolest a celé utrpení, 
hřích způsobuje. Následující slova, poprvé napsaná v
20. století, to mocně vystihují: 

Na konci věků byly na velké pláni před Božím trůnem 
rozptýleny miliardy lidí. Většina z
zářivého světla. Blíže vpředu v
několik skupinek 
s určitou bojovností. „Může nás Bůh vůbec soudit?“

„Co on může vědět o utrpení?“ vyštěkla mladá bruneta. Utrhla si rukáv 
a odhalila vytetované číslo z nacistického koncentráku. 
útisk… bití… mučení… smrt!“ 

V další skupince jakýsi černoch ohrnuje límec. „A co tohle?“ a ukazuje ošklivou 
spáleninu od provazu. „Lynčování – a mým jediným zločinem bylo, že jsem černý!“

V jiné skupině stojí těhotná dívka se vzdorov
trpět?“ reptá. „Nebyla to moje chyba.“

Takových skupinek jsou na rozlehlé pláni stovky. Každá má na Boha stížnost za 
všechno zlo a utrpení, jež ve svém světě dovolil. Jaké má Bůh štěstí, že si žije 
v nebi, kde je všechno příjemné a světlé, kde není žádný strach ani pláč, žádný 

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

Svátek Povýšení svatého kříže   42./ro čník V.   

řel pro nás, my budeme žít pro Tebe. 

 
Ježíš nepřišel jako politik, diplomat, ekonom, vědec, lékař nebo 

řišel na zem, aby se vypořádal s tím největším a nejhroznějším 
jenž Bible nekompromisně nazývá „hříchem“.  

Jak už jsme viděli dříve, Bůh o svém stvoření (včetně lidí) prohlásil,  
že je „dobré“, vše mělo jeho naprosté chválení. Jenže dnes je všechno 
zcela jinak! Dnešní média přetékají zprávami o násilí, krveprolití, 
nezřízenostech, nemravnostech, korupci, chamtivosti a hříchu všeho druhu 

uvádí jako jejich příčinu zkaženost lidského srdce, jež je 
„lstivé nade vše, je nevyléčitelné“ (Jeremjáš 17,9). 

A to je tím strašlivým problémem, který Bůh v osobě Ježíše Krista přišel 
a přitom plně podstoupil všechnu bolest a celé utrpení, které 

hřích způsobuje. Následující slova, poprvé napsaná v šedesátých letech 

Na konci věků byly na velké pláni před Božím trůnem 
rozptýleny miliardy lidí. Většina z nich se stahovala pryč od 
zářivého světla. Blíže vpředu však vášnivě diskutovalo 
několik skupinek – nikoli však se zahanbením, nýbrž 

určitou bojovností. „Může nás Bůh vůbec soudit?“ 
„Co on může vědět o utrpení?“ vyštěkla mladá bruneta. Utrhla si rukáv  

nacistického koncentráku. „My jsme museli snášet 

další skupince jakýsi černoch ohrnuje límec. „A co tohle?“ a ukazuje ošklivou 
a mým jediným zločinem bylo, že jsem černý!“ 

jiné skupině stojí těhotná dívka se vzdorovitým pohledem: „Proč bych měla 
trpět?“ reptá. „Nebyla to moje chyba.“  

Takových skupinek jsou na rozlehlé pláni stovky. Každá má na Boha stížnost za  
všechno zlo a utrpení, jež ve svém světě dovolil. Jaké má Bůh štěstí, že si žije 

íjemné a světlé, kde není žádný strach ani pláč, žádný 



hlad ani nenávist! Co může vědět o všem, k čemu byli lidé přinuceni, aby v tomto 
světě museli snášet! „Vždyť si žije krásným bezstarostným životem,“ říkají. 

A tak každá skupina zvolila svého vůdce, podle toho, kdo nejvíce trpěl, a vyslala 
jej dopředu. Žid, černoch, člověk z Hirošimy, člověk strašlivě postižený artritidou, 
znetvořené dítě bez končetin. Sešli se uprostřed pláně a radili se.  

 Nakonec byli připraveni předložit svůj případ. Vymysleli to chytře. Než bude Bůh 
oprávněn stát se jejich Soudcem, musí vytrpět to, co museli snášet oni. Jejich 
rozsudek zněl, že Bůh bude odsouzen žít na zemi – jako člověk! Ať se narodí jako 
Žid. Ať je legitimita jeho narození pochybná. Dostane tak těžkou práci, že i jeho 
rodina si o něm bude myslet, že se zbláznil, když se bude snažit ji dělat. Ať ho zradí 
jeho nejbližší přátelé. Bude stát před falešnými žalobci, vyšetřovat jej bude předpojatá 
porota a odsoudí jej zbabělý soudce. Ať je mučen. A nakonec ať zakusí, co znamená 
zůstat úplně sám. Potom zemře v mukách – takovou smrtí, aby nebylo pochyb o tom, 

že zemřel. Ať je u toho mnoho svědků, kteří to potvrdí. 
 Jak každý vůdce oznamoval svou část rozsudku,  

ze shromážděného davu zaznělo hlasité souhlasné mručení. Když 
byl rozsudek konečně vynesen, rozhostilo se dlouhé ticho. Nikdo už 
neřekl ani slovo. Nikdo se ani nepohnul. Protože najednou všichni 
věděli, že Bůh už si svůj trest odpykal. 
 

/úryvek z knihy„Kde je Bůh, když se dějí zlé věci?“ autor John Blanchard, nakl.Didasko/ 

 

� Co znamená znamení kříže? 

Když děláme znamení kříže, odevzdáváme se do ochrany trojjediného 
Boha. [2157, 2166] 

Na počátku dne, při zahájení modlitby, ale také před začátkem důležitých 
činností se křesťan znamením kříže odevzdává do Boží ochrany. Tímto 
vzýváním trojjediného Boha vyjadřujeme svou důvěru, že nás Otec i Syn i 
Duch svatý chrání, že Nejsvětější Trojice posvěcuje to, co děláme skutečně 
v jejím jménu, že nám žehná a posiluje nás v těžkých chvílích i v pokušení.  

Různá oznámení 
V neděli 21. září 2014 zavítá na Cvilín polský kněz působící ve Vatikánu  
o. Jarosław Cielecki, aby zde v 10.00 sloužil mši svatou, po níž bude 
následovat adorace a individuální pomazání olejem sv. Charbela. Na 
samotný závěr bude možnost uctít ostatky tohoto libanonského světce. 

Charbel (Šarbel) Machlúf prožil většinu svého života v libanonském klášteře 
Annaya, z toho téměř 25 let strávil v nedaleké poustevně. Vedl 
neobyčejně přísný život pokání a oběti, každodenně se od 
půlnoci do rána modlil před svatostánkem. Sv. Šarbel, vzor 
dokonalého mnicha, je považován za jednoho z největších 
divotvůrců 19. století. Například v roce 1873 ho představený 
kláštera vyslal do paláce prince Rašída, aby se modlil za těžce 
nemocného princova syna Nadžíba, který měl tyfus a lékaři 

nedávali naději na zlepšení. Otec Šarbel pozvedl nad hochem kříž, požehnal mu 
a ve chvíli byl zdráv. Nadžíb později dokončil lékařská studia a stal se jedním  
z nejznámějších lékařů v Libanonu.  

Pokračuje i po smrti  

V prosinci roku 1898 při mši svaté ranila Šarbela mrtvice a na Štědrý večer 
zemřel v pověsti svatosti. Byl pohřben do země na klášterním hřbitově  
v Annaya. Několik měsíců poté spatřili spolubratři ze Šarbelova hrobu vycházet 
záři. Hrob odkryli a našli tělo neporušené, jako by bylo živé. Přenesli ho do 
klášterní krypty. Tělo bylo opět odkryto v roce 1927 na začátku procesu 
blahořečení a v roce 1950. Zkoumání odborníků potvrdila, že tkáně nadále 
nejeví známky rozkladu a tělo navíc vydává úžasnou vůni a neustále uvolňuje 
načervenalou tekutinu neznámého původu.  

V roce 1965 papež Pavel VI. Šarbela Machlúfa blahořečil a 9. října 1977 ho 
připsal do seznamu svatých. Ke hrobu svatého Šarbela v klášteře v Annaya 
přicházejí nejen křesťané, ale i muslimové, kteří na jeho prosbu nacházejí 
uzdravení na duchu i na těle. Doložené a prověřené zázraky jsou uvedeny na 
internetových stránkách kláštera (www.saintcharbel-annaya.com). Přestože  
od narození libanonského světce uplynulo 180 let a před 110 lety zemřel, může 
promlouvat i k lidem dneška. Jeho hlavním poselstvím je přesvědčit lidi, že Bůh 
nejen existuje, ale i mocně působí. 

********************************************************* 

Milí farníci, rodi če a děti, 
zveme vás k účasti na Farní rodinné h ře, kterou bychom chtěli 
v naší farnosti oslavit závěr Roku rodiny. Na dětských mších 
svatých (od září do prosince), budeme poznávat vybrané rodiny 
ze Starého Zákona (od Adamovy rodiny až ke Svaté Rodině)  
a hledat u nich inspiraci pro naše rodiny. Při dětské mši svaté pak 
dostanou úkol jak děti, tak i rodiče. Zadání úkolů si můžete také 
připomenout ve Farním zpravodaji. 

♥ Na příští dětské mši svaté 19. 9. 2014 se budeme věnovat rodin ě 
Adama a Evy , a tak si o nich můžete dopředu přečíst v Bibli. 

♥ Věříme, že vás bude hra bavit, že společně zažijete radost z plnění úkolů  
a odměnou nám všem může být pocit, že jsme pro sebe a svou rodinu  

v Roce rodiny něco udělali. 
♥ Na závěr hry pak bude obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny  

(1. neděle vánoční - 28.12. 2014) a také malá odměna. 
Těšíme se, že se zapojíte a případně nás i obohatíte nápady na vtipné úkoly. 

☺ Přípravný tým ☺ 


