
 

1.června – 7. června 2015, MEZIDOBÍ, I. týden žaltáře  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI ČÍN 
Vydáno pro vnit řní pot řebu farnosti Starý Ji čín   

   31.5.2015  – Slavnost Nejsvětější Trojice 27./ro čník  
„Kde je v lidech světlo, tam z nich také vyzařuje.“ 

Tak Otec miloval svět, že dal svého Syna.  
Tak Otec miloval svět, že dal svého Ducha. 

Tak Otec miloval svět, že dal sebe sama - v Synu a v Duchu. 

Velikonoce jsou svátkem překypující Otcovy lásky, lásky tak veliké, 
že nedává pouze nějakou milost, ale jediného Syna. Takovou hodnotu měl každý 
z nás v očích Otce … A tato láska se "nevyčerpá" o Velikonocích, ale pokračuje  
o Letnicích - vyléváním Ducha svatého. A dnešní slavnost je korunou Velikonoc  
i Letnic: nejen dar Syna, nejen dar Ducha, ale dokonce i Otce, tedy celé Trojice. 
Žádný z nás si v tento den nesmí připadat jako bezcenný, pohrdaný, nemilovaný. 
I kdyby všichni lidé měli jen slova znevážení a posměchu, i kdyby žádný člověk  
o mě nestál, tak Bůh o mě stojí. A to dokázal velkolepě - darem sebe samého  
v Synu a v Duchu. 

Duch je někdy označen jako objetí Otce a Syna - právem, protože je tou 
láskou, která je spojuje. A tímto objetím Otec objímá i mě … Není to láska 
obyčejná, ale božská. Může být skoro nemožné pochopit, ale hlavně přijmout, že 
Bůh mě může milovat v takové míře. Obzvlášť to může připadat neuvěřitelné 
tomu, kdo promarnil „velký majetek" (Božích darů), kdo se vydal na cestu do 
daleké země (pryč z Otcova domu), kdo poklesl až na úroveň… prasat (viz Lk 15,11-
32). Ale i takového člověka Otec přijímá s otevřenou náručí - s vroucím objetím.  
A tím objetím je Duch svatý - objetí Otce a Syna. Až tak marnotratně se Otec 
vydává všanc, že nedává pouze nějaké dary (pokoj, radost), ale dokonce to, co je 
mu nejdražší a nejintimnější. Se stejnou otevřeností a láskou, jakou Otec přijímá 
Syna, přijímá dokonce i mě, protože je to ve stejném Duchu lásky - objetí.  

To však není všechno. Tentýž Duch uschopňuje i mě, abych přijímal, ba 
objímal Otce i Syna… Duch totiž otevírá srdce, rozšiřuje jej, odbourává nedůvěru 
a strach. Osvobozuje mě, abych otevíral náruč … pro Otce, pro Syna. Může to 
vyznít paradoxně, ale zkušenost potvrzuje, že máme obrovské zábrany otevírat 
své nitro k bezvýhradnému přijetí Boha. Máme nedůvěru. A Duch nás učí 
důvěřovat … obejmout Boha. Vtahuje nás do samotného objetí mezi Synem  
a Otcem. A to nejen při modlitbě! Duch chce vtáhnout celou naši existenci 
(vztahy, práci, přání, plány, ale i hříchy - aby je totiž „spálil očišťujícím žárem 
svého ohně") do života Trojice. Jinými slovy - Bůh chce v Duchu obejmout celou 
šíři našeho života, nejen „jeden výsek" („v kostele"). Tak velkou cenu máme  
v Božích očích. Celý náš život (šedý? fádní?) chce Bůh proniknout, vybarvit, 
zbožštit … dát mu jiné rozměry - božské. 

Dnes slavíme dar celé Trojice. Dar obnovovaný při každé liturgii, kdy 
zpřítomňujeme dar Syna v chlebě a víně. V tomto daru se nám zároveň dává  
i Otec, i Duch - vždyť kde je Syn, je i Otec, i Duch. A tak až přijmeš velikonoční 
dar Kristova těla, vzpomeň si: „Toto je celá Trojice, která se ti dává  …" 

/Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
1.6. 

Památka sv. 
Justina, mučedníka St. Jičín 17:30 

za † manžela, 2 † rodiče, 
sourozence ochranu Boží a  
Panny Marie pro živé rodiny 

Úterý 
2.6. 

Památka sv. 
Marcelina a Petra, 

mučedníků 
St. Jičín 8:30 

za † Marii Horákovou, 
manžela, syna a živou rodinu 

Středa 
3.6. 

Památka sv. Karla 
Lwangy a druhů, 

mučedníků 
St. Jičín 18:30 

modlitební společenství, 
mše svatá není: intence 
sloužena ve čtvrtek 

Čtvrtek  
4.6. 

 
SLAVNOST 

TĚLA A KRVE 
PÁNĚ  

 
BOŽÍ TĚLO 

 

St. Jičín 17:00 

za FARNÍKY a za † Josefa 
Davida, manželku Anežku,  
† rodiče a duše v očistci,  
průvod ke 3 oltářům, 
družičky 

Bernartice 17:00 
za † Annu Bayerovou k 10. 
výročí úmrtí, manžela, syna  
a živou rodinu 

Pátek 
5.6. 

Památka sv. 
Bonifáce, biskupa 

a mučedníka 
 

 1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 
17:30 

 
 

nácvik dětí na 1.sv.přijímání 
dětská mše sv. za † Otakara 
Vahalíka, tatínka, švagra, 
duše v očistci 

Bernartice 17:30 
za † Žofii Handrychovou, 
manžela, zemřelé syny 
Antonína a Vojtěcha a rodiče 

Sobota 
6.6. 

Památka sv. 
Norberta, biskupa 

 
1.sobota v měsíci 

Bernartice 7:30 
za † Boženu Glogarovou, 
manžela, rodiče a sourozence,  
Fatimský apoštolát 

St. Jičín 17:30 
za maminku Mgr. Věru 
Dokládalovou 

Neděle 
7.6. 

10. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

sbírka na Národní 
Eucharistický 

Kongres 

St. Jičín  7:45 
1.sv.přijímání , mše svatá  
za farníky a za děti 
prvokomunikanty 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:30 
mše svatá 
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� Co je to láska? 

Láska je svobodný dar srdce. [2346] 

Být naplněn láskou znamená najít v někom takové zalíbení, že člověk 
vystoupí ze sebe a oddá se předmětu své lásky. Například učitelka 
v mateřské škole může věnovat celé své srdce svým svěřencům. Láska je 
obsahem každého přátelství. Na zemi je ale nejkrásnější podobou lásky 
vztah muže a ženy, v němž se dva lidé odevzdávají navzájem jeden 
druhému. Každá lidská láska je odrazem Boží lásky, která je zdrojem 
veškeré skutečné lásky. Láska je totiž tím, co Nejsvětější Trojice prožívá 
ve svém vnitřním životě. V Bohu se odehrává neustálé sdílení a trvalé 
odevzdání a z přemíry Boží lásky dostáváme podíl na této nekonečné lásce 
i my lidé. Čím více člověk miluje, tím více se podobá Bohu. K lásce jsou 
povoláni všichni lidé, avšak povolání k zvláštní a mimořádně hluboké lásce 
dostávají ti, kdo vstupují do manželství, kde se jako muž a žena milují  
a stávají „jedním tělem“(Gn 2,24). 

Různá oznámení 
OREL Starý Jičín Vlčnov pořádá v neděli 31. května od 14:30 na školním 
hřišti ve Starém Jičíně DĚTSKÝ DEN – odpoledne plné her, soutěží, zábavy  
a překvapení. Těšíme se na vás ☺ 

V sobotu dne 27. června 2015 jsme všichni zváni na pouť u Panny Marie na 
TURZOVCE při příležitosti oslavy 40 let a 30 let kněžství P. Pavla a P. Petra 
Dokládalových spolu s oslavou svátku sv.Petra a Pavla. Z naší farnosti bude 
vypraven autobus. Zájemci se mohou zapisovat na listinu v předsíni kostela, 
kde je také k dispozici podrobnější program.   

 
Ve dnech 12.-14.června 2015 se na Slovensku v Městské sportovní 
hale v Nitře uskuteční duchovní obnova za uzdravení, kterou povede 
charismatický katolický kněz  z Indie P. James Manjackal. Motto: 

„Ježíš uzdravuje – i dnes.“ Součástí každodenního programu bude 
adorace s modlitbou za uzdravení a mše svatá. Možnost hlídání dětí  
od 4 let. Přihlášky a další informace na 
www.duchovniobnova.cz, tel.:607 213 617 nebo 
725 062 300 (pouze v pracovních dnech mezi 10-14 
hod), e-mail: info@duchovniobnova.cz. Neváhejte ale 
s přihlášením, protože hala je již z 80% naplněná! 


