
 
27. října – 2.listopadu 2014, MEZIDOBÍ, Žaltář  II. týden

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
27.10. 

Pondělí 30. týdne 
v mezidobí St. Jičín 9:00 

hodová mše sv
Vlčnova 

Úterý 
28.10. 

Svátek svatých 
Šimona a Judy, 

apoštolů 
 Státní svátek ČR 

St. Jičín 17:30 
za † rodič
Hubovy, bratra Jana, tetu 
Miladu a duše v

Bernartice 17:30 na jistý úmysl

Středa 
 29.10. 

Památka blah. 
Marie Restituty 
Kafkové, panny  

a mučednice 

St. Jičín 

17:30 
18:30 

 
 

za rodinu Posp
modlitební 
Nejsvětě
modlitby a prosby za rodiny

Čtvrtek 
30.10. 

Čtvrtek 30.týdne 
v mezidobí 

Hůrka 16:00 měsíční mše svatá

Bernartice 17:30 

za † Jana Kelnara, 
zetě, Boženu Handrikovou, 
za živou rodinu Kelnarovu 
a Staňkovu

Pátek 
31.10. 

Památka svatého 
Wolfganga 

biskupa 

St. Jičín 

15:00 
17:30 

svátost smí
za † Ludmilu Sta
manžela, za † sestru švagra, 
živou rodinu, Boží ochranu 
a Panny Marie

Bernartice 16:00 
17:30 

svátost smíř
mše svatá

Sobota 
1.11. 

SLAVNOST 
VŠECH 

SVATÝCH 

Bernartice 7:30 mše svatá

St. Jičín 17:30 
za rodiče Hruškovy, živou 
a † rodinu a za Boží ochranu

Neděle 
2.11. 

31. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

 
VZPOMÍNKA 
NA VŠECHNY 

VĚRNÉ 
ZEMŘELÉ 

 
sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 
za † tatínka Ing. Františka, 
bratra MUDr.Víta Dokládalovy

Loučka 7:45 na úmysl 

Bernartice 9:15 
za zemřelé, 
na hřbitově

St. Lhota 10:00 na úmysl 

St. Jičín 14:30 
mše svatá
poté průvod na h
a pobožnost u k

ř  II. týden 
Úmysl mše svaté 

odová mše svatá za děti a mládež 
 

rodiče Jana a Ludmilu 
Hubovy, bratra Jana, tetu 

a duše v očistci 

na jistý úmysl 

za rodinu Pospěchovu z Jičiny 
modlitební společenství před 

ětější Svátostí Oltářní, 
modlitby a prosby za rodiny 

 

ě ční mše svatá 

za † Jana Kelnara, manželku, 
ě, Boženu Handrikovou,  

za živou rodinu Kelnarovu  
ňkovu 

svátost smíření 
za † Ludmilu Staňkovou, 
manžela, za † sestru švagra, 
živou rodinu, Boží ochranu  
a Panny Marie 
svátost smíření 
mše svatá 

svatá 

za rodiče Hruškovy, živou  
rodinu a za Boží ochranu 

za † tatínka Ing. Františka, 
bratra MUDr.Víta Dokládalovy 
na úmysl Svatého otce 

řelé, po mši svaté pobožnost 
řbitově 

na úmysl Svatého otce 

mše svatá za všechny zemřelé, 
poté průvod na hřbitov  
a pobožnost u kříže 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI
Vydáno pro vnit řní pot

26.10.2014  - 30. nedě

„Dělej, co dokážeš, a modli se o to, co nedokážeš

„Duchovní“ kontra „normální“
Toto zamyšlení bych rád věnoval vám všem, kte
momentech prožíváte rozpor, někdy až schizofrenii mezi životem takzvan
„duchovním" a „normálním". Na jedné stran
společenství, kostel, na straně druhé pak 
zařizování, vyřizování nejrůzně
oblíbené koníčky. A mezi tím vším propast, kterou není snadné p

� BŮH UD

Dobrou zprávou nám však mů
tuto propast směrem k nám, a že 
spojit . Chtěl bych s vámi nyní sdílet, jakými p
rozpor projevovat a zavádět nás do úzkých, a následn
nám mohlo z oněch úzkých pomoci. Pro lepší p
je popis léku na konkrétní příznak shrnut vždy na konci odstavce do 
určitého postoje.  

Občas může mít náš „duchovní" život virtuální 
charakter. Jsme jaksi mimo realitu, 
několik centimetrů nad zemí. Ale ty pády 
a procitnutí! Také vás v tiché kapli nebo kostele 
přepadá pocit svatosti, také si povzdychnete tvá
v tvář přenádhernému oltáři, jak jste trp
minut později si pak na poště mru
ta fronta před vámi trochu kratší? S hlavou v oblacích nelze žít, nebo
ta oblaka je špatně vidět, kam šlapeme, a velmi snadno bychom mohli 
zakopnout a rozbít si nos (i když ani to není n

Jednou z nejdůležitějších skuteč
učinil již zmíněný krok přes propast, 
stal. Zdá se mi, že i já bych se pot
života poněkud více vtělit, stát se 
máte-li podobnou zkušenost jako já, jist
Syna se uskutečnilo skrze Ducha Svatého, prosme proto práv
nám pomohl v určitých životních situacích zaujímat postoj vt

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

eděle v mezidobí  48./ro čník V.   

to, co nedokážeš, a Bůh Ti dá, abys to dokázal.“ 

„Duchovní“ kontra „normální“ 
noval vám všem, kteří stejně jako já v určitých 
ěkdy až schizofrenii mezi životem takzvaně 

„duchovním" a „normálním". Na jedné straně je Bůh, modlitba, bible, 
ě druhé pak naše zaměstnání či studium, 

ůznějších záležitostí, nákupy a jiné námi 
ky. A mezi tím vším propast, kterou není snadné překonat.  

ŮH UDĚLAL PRVNÍ KROK   

ůže být skutečnost, že Bůh učinil krok přes 
rem k nám, a že spojuje, co není v našich silách 

l bych s vámi nyní sdílet, jakými příznaky se může tento 
ět nás do úzkých, a následně nastínit, co by 

ch úzkých pomoci. Pro lepší přehlednost a zapamatování 
říznak shrnut vždy na konci odstavce do 

že mít náš „duchovní" život virtuální 
charakter. Jsme jaksi mimo realitu, vznášíme se 

 nad zemí. Ale ty pády  
a procitnutí! Také vás v tiché kapli nebo kostele 

epadá pocit svatosti, také si povzdychnete tváří  
ři, jak jste trpěliví, a o pár 

ji si pak na poště mručíte pod vousy, nemohla-li by být  
ed vámi trochu kratší? S hlavou v oblacích nelze žít, neboť přes 

ět, kam šlapeme, a velmi snadno bychom mohli 
zakopnout a rozbít si nos (i když ani to není někdy na škodu).  

ch skutečností v dějinách spásy je vtělení. Bůh 
řes propast, řekl své ANO k člověku a sám se jím 

stal. Zdá se mi, že i já bych se potřeboval v určitých oblastech svého 
ělit, stát se člověkem. Zní to sice paradoxně, ale 

li podobnou zkušenost jako já, jistě mi rozumíte. Vtělení Božího 
nilo skrze Ducha Svatého, prosme proto právě jeho, aby 
itých životních situacích zaujímat postoj vtělení.  



� „JEŠT Ě SI MUSÍM VYKONAT MODLITBU..." 

Dalším příznakem může být pocit povinnosti na obě strany. Povinnosti světa:  

• dobývání chleba vezdejšího,  

• plnění nejrůznějších úkolů,  

• studium,  

• stíhání či nestíhání zadaných termínů atd.  

• a k tomu všemu ještě pocit povinnosti vzhledem k víře: měl bych se 
modlit, číst bibli, měl bych jít ke svátosti smíření atd. 

Může to pak vypadat takto: mám dnes tolik stresujících povinností a ještě 
bych měl jít ke zpovědi, protože prožívám pocit viny, který mě drtí.  
A zanedbáme-li tu či onu stranu objeví se výčitky svědomí, které nás mohou 
přivést do velmi nepříjemného psychického tlaku.  

To je však život pod falešným bohem, kterého je třeba svrhnout. Často je 
na nás kladen požadavek výkonu, a proto si musíme stále opakovat: Bůh 
není Bohem výkon ů, on ne říká: musíš! On nás především miluje, chce 
nám pomáhat, chce, aby se jeho síla projevila právě v našich povinnostech, 
které se nám někdy jeví, přiznejme si to, až příliš důležité, následkem čehož 
propadáme panice, zmatku a nepokoji.  

Zkusme si v takových chvílích dát obrazně či skutečně nohy na stůl,  
na Boží stůl, relaxovat v jeho pokoji a zaujmout tak postoj milovaného 
Božího dítěte.  

� „JO, AŽ BUDU SVAT ĚJŠÍ, TAK..." 

Rozpor mezi „duchovním" a „normálním" se může projevovat také  
v podvědomém nepřijímání toho, co děláme, ač už se to týká studia, 
zaměstnání nebo čehokoli jiného. Může nás trápit neustálá nespokojenost 
charakterizovaná myšlenkami typu: určitě jsem mimo Boží vůli, kdybych 
dělal něco jiného, něco „duchovnějšího", určitě bych byl šťastnější. 

 Čteme-li v bibli o vylití Ducha Svatého, můžeme si říci, že moc z výsosti 
byla pro apoštoly a jejich službu, že nemá nic společného s naším 
obyčejným životem.  A to je velký omyl! Právě náš každodenní život je 
prostorem pro p ůsobení Ducha Svatého , právě pro naše každodenní 
záležitosti potřebujeme jeho moc.  

Křesťané se nedělí na ty, kdo slouží Bohu a na ty, kdo chodí do práce 
nebo studují. Ze skutečnosti, že jsem křesťan, plyne, že vše, co dělám, je 
služba Bohu, služba, ve které jsem závislý na Duchu Svatém, pro kterou 
potřebuji jeho moc. A tak se modleme: Přijď, Duchu Svatý, a u čiň,  
ať v tom, co d ělám, dokážu zaujímat postoj služby Bohu a lidem.  

 

/autor: Jan Šnejdar, kategorie: Křesťanský život, www.cho.cz/ 

 

� Věřit – jenže jak? 

Ten, kdo věří, usiluje o osobní vztah s Bohem a je ochoten věřit Bohu 
všechno, co o sobě projeví (zjeví). [150-152] 

Na počátku víry bývá často nějaký otřes nebo nepokoj. Člověk cítí, že 
viditelný svět a obvyklý běh událostí ještě nemůže znamenat úplně 
všechno. Uvědomuje si, že se ho dotklo tajemství. Vydává se po stopách, 
které ho přivádějí k Bohu, postupně nabývá důvěry oslovit Boha a nakonec 
s ním ve svobodě navazuje vztah. V Janově evangeliu se dočteme: „Boha 
nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten 
o něm podal zprávu“ (Jan 1,18). Proto musíme věřit Ježíšovi, Božímu 
Synu, chceme-li se dovědět, co nám Bůh hodlá sdělit. Věřit tedy znamená 
říci ano Ježíšovi a vsadit celý svůj život na jeho kartu. 

Různá oznámení 
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pobočka Opava  

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Kdy: 17. listopadu 2014 
Kde: pastorační středisko minoritského kláštera, Masarykova 39, Opava 
Začátek: v 9.00 v pastoračním středisku 
Konec: v 18.00 hod 
Cena: Kč 200,- (oběd, kafe, čaj) 

Program: Svoboda a odpovědnost, Priority v mém životě 
Přednáší: P. Pavel Kuchař 
(povídání, adorace, možnost svátosti smíření, na závěr mše svatá) 
Přihlášky:  jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617, www.prorodiny.cz         

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

FARNÍ RODINNÁ HRA - Úkoly pro rodinu z páteční dětské mše svaté 

Pro rodiče: 1) Vydejte se s rodinou na pouť /podle možností a schopností/: 
Oční studánka, Panna Maria v Petřkovicích, Františkova cesta v Blahutovicích, 
sv. Hostýn, Compostela ☺ apod.   
2) Děkujte denně Bohu za vše dobré, co vám dává.  
Pro děti: 1) Učme se trpělivosti, a to když např. nedostanu od rodičů hned to,  
co si umanu /čokoládu, dovolení jít na počítač, televizi, jít hned ven apod./ 
2) Udělejme někomu druhému radost. 
************************************************************************************ 

 


