
 

 

23. listopadu – 29. listopadu 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

 

Pondělí 

23.11. 

 

Památka 

sv. Klementa I., 

papeže a 

mučedníka,   

Sv. Kolumbána, 

opata 

St. Jičín 16:30 

na poděkování Pánu Bohu 

za přijatá dobrodiní, 

za † rodinu Janyškovu a 

Šnajdrovu, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny 

Marie pro rodiny 

Úterý 

24.11. 

Památka 

sv. Ondřeje Dung-

Laca, kněze, a 

druhů, mučedníků 

St. Jičín 8:00 

na poděkování Panně 

Marii za učiněná 

dobrodiní, za duše 

drahých zemřelých a za 

požehnání živým rodinám  

Středa 

 25.11. 

Památka 

sv. Kateřiny 

Alexandrijské, 

panny a mučednice 

St. Jičín 15:45 

na poděkování Pánu Bohu 

a Panně Marii za přijaté 

dary a milosti a za živou 

rodinu, po mši svaté 

modlitební společenství před 

Nejsvětější Svátostí Oltářní 

Čtvrtek 

26.11. 

Čtvrtek 34. týdne 

v mezidobí 
Bernartice 17:30 za † Karla Klose a rodiče 

Pátek 

27.11. 

Pátek 34. týdne 

v mezidobí 

St. Jičín 15:45 

za † Svatoslava Vahalíka, 

† rodiče, † p. Zejdu, živé 

rodiny, Boží ochranu a 

Panny Marie 

Bernartice 17:30 

na poděkování za 80 let 

života a ochranu P.Marie a 

za živou rodinu Kelnarovu  

a Staňkovu 

Sobota 

28.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

29.11. 

1. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

 

Žehnání adventních 

věnců 

St. Jičín  7:45 
za †Štěpánku Pavlíkovou, 

† manžela a živou rodinu 

Bernartice 9:15 
za † manžela Františka,  

za ochranu Panny Marie  

a živou rodinu 

St. Lhota 10:30 mše svatá /P.Pawel Dobija/ 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

22.11.2015 – Slavnost Ježíše Krista Krále  52./ročník VI.  

„Kdo zná svou hodnotu, ten nemusí porážet druhé.“ 
Jsem uvnitř, v Ježíšově království, 

které není odtud? 
Není to tak trochu trapné, slavit svátek Krista Krále uprostřed světa, 

kterému je Kristus zcela lhostejný? Uprostřed světa, který sice v něčem 
je ochoten brát křesťanství na vědomí mezi řadou dalších věcí,  
ale který za suverénního pána je ochoten uznat jen a jen člověka, jen a 
jen sebe sama?  

Kdyby Ježíš byl Králem tohoto světa, kdyby jeho království bylo odtud, neměli 
bychom šanci. Byli bychom něčím jako folklorní spolek, byli bychom ušlechtilými 
opatrovateli starých tradic, kteří vědí, že svět jde jinak, ale svých tradic se 
nevzdávají. Anebo, kdyby Ježíš byl mocným a úspěšným králem tohoto světa?  
Tak bychom byli zřejmě jeho vojáky, kteří by někde s někým válčili a rozšiřovali 
beztak pestrou paletu násilností. Jenže evangelium říká, že jeho království není 
odtud.  

A dějiny křesťanství a dějiny světa to dosvědčují. Je v tom požehnání a zdroj 
těžkostí zároveň. Protože „svět miluje, co je jeho", a tedy to, co jeho není, nemiluje. 
O tom se přesvědčovali všichni světci a mnozí další křesťané v historii.  

Svět nemá rád to, co je cizorodé. Ale na druhé straně žádné království z tohoto 
světa, žádný král z tohoto světa neřeší úplně a s věčnou platností osud člověka.  
I ten nejlepší král se jen snaží omezit zlo a úděl člověka zlepšit. Ale přemoci zlo,  
na to nemá ani síly, ani schopnosti. A že by dal svůj život za své poddané, kteří ho 
možná ani nemají moc rádi, to čekat nemůžeme. 

Ježíš je tedy podivným Králem. Nemá možnost se v tomto světě celkem nijak 
proslavit. Vrcholem jeho konání je, že zemře. A ti, co patří do jeho království, 
nejsou jeho poddanými, ale jeho bratry, královskými syny. A všechno to, co se zde 
na zemi v jeho království odehrává, nesměřuje k upevnění jeho moci, jeho pozice 
na zemi, ale míří to z této země, z tohoto světa a života pryč, dál, tam, kam nikdo 
nevidí... Divné. A přece tahle „věc" už běží téměř dva tisíce let, a i když ji mnozí už 
tesali náhrobní kámen a ona sama si mnohdy počínala tak, že to vypadalo, že se 
tím zničí, je tu stále a ve světovém měřítku vůbec nevypadá jako umírající. 



Podívejme se ale teď sami na sebe. Kde jsme? Jsem uvnitř, v Ježíšově království, 
které není odtud? Doufám, že ano. Vždyť jsme byli křtem přijati mezi královské děti 
a pokud jsme tomu uvěřili a pokud jsme neodešli z domu, jsme v něm stále.  
V Ježíši vidíme někoho, koho si vážíme a koho milujeme. A snad i chceme, aby si 
ho vážili i druzí.  

Můžeme snít o tom, jak by to bylo na světě bezvadné, kdyby všichni lidé Ježíše 
uznávali, kdyby se všichni pozemští vládcové cítili být jemu odpovědnými. 
Můžeme o tom snít. Víme ale, že skutečnost je naprosto jiná. Nešlo by to tedy 
nějak udělat, aby opravdu všichni Ježíše uznávali? Neměl by on pro to něco 
udělat? Nějak se na světě proslavit, ukázat svou moc, prostě předvést se na 
úrovni myšlení a cítění dnešních lidí? Snad o něčem podobném snil i Jidáš, aspoň 
někteří tak soudí. Ale Ježíšova cesta je jiná.  

On je Králem, jehož království není odtud, jehož království zůstane ve světě 
vždy poněkud cizím. Ale on je současně tím, kdo má ve světě stále „svoje lidi", 
královské děti, ty, co ho bez výhrad za krále pokládají... nás! Nás? Bohužel, 
otázka je tu namístě. Jestliže není Ježíš skutečně a plně pánem a králem našeho 
života (to totiž neznamená jen, že ho máme rádi, že jsme pro něho nadšeni, ale že 
ho respektujeme víc, než kohokoliv jiného a hlavně - že jeho neefektní cestu 
bereme za svou), pak je zbytečné snít o tom, jak by mohl být králem pro druhé.  
Ale jestliže tímto naším Králem a Pánem je, pak to není se světem tak zlé. Protože 
potom my jsme ti, kdo mohou jednat v jeho jménu - v jeho jménu svědčit o lásce 
Otcově, v jeho jménu uzdravovat, vyhánět zlé mocnosti, osvobozovat, 
zprostředkovat spásu.  

Je to fantazie? On je fantastický! Nebylo by tedy vůbec 
dobré, kdybychom jeho vyvýšili a sebe ponížili tak, že by 
se zdálo, že vzdálenost mezi Ježíšem a námi je 
nepřekonatelná. On přece přišel kvůli nám, aby nás 
pozvedl. A je na nás, abychom to přijali a uznali, abychom 
vzali za své, že na jeho kralování máme podíl, že jsme 
královským národem. Právě toto je k jeho slávě, která má 
na nás v tomto světě zářit. 

/P. Aleš Opatrný/ 

Poznámky o církevním roku 
Touto nedělí končí a 1. adventní nedělí začíná tzv. „církevní rok". Jakožto 
křesťané ale nemáme zvláštní počítání roků jako třeba Židé, ani nemáme 
zvláštní začátek roku jako Židé nebo Číňané, buddhisté apod. Tedy: 

slavnost Krista Krále není „křesťanskou variantou" Silvestra, první neděle 
adventní není „křesťanskou variantou" Nového roku.  

o Zatímco běžné roky se počítají, jdou jeden za druhým a nikdy 
nejsou stejné, „církevní roky" se nepočítají a jsou stále stejným opakováním 
cyklu svátků. Proto je lepší používat výraz „liturgický rok". Během něho se 
v liturgii prožívají všechna podstatná tajemství dějin spásy: od očekávání 
Vykupitele, přes jeho narození, oběť, seslání Ducha až po výhled na jeho 
druhý příchod. Slavnost Krista Krále by měla být slavností eschatologickou: 
v Ježíšovi vidíme zde na zemi svého Pána, svého krále, protože on a jedině 
on nás uvede do závěrečné, nezrušitelné Boží skutečnosti. Tento výhled je 
motorem naší víry, našeho životního pohybu, ale tento výhled není jen 
výhledem: je dovršením všeho toho, co jsme z Krista už poznali a co jsme  
z tajemství jeho života zažili. 
o Člověk se nevydává každý rok na pouť liturgickým rokem proto, 

aby nezapomněl, co už slavil loni a předloni, ale proto, že liturgické 
prožívání je vlastně zpřítomněním. Prožíváme-li ve víře svátky liturgického 
roku, máme možnost hlouběji a hlouběji vnikat do tajemství, která se nám 
stávají díky víře církve pro nás reálnými, přítomnými a působivými.  

o Víme přece, že každé liturgické období má nejen svou atmosféru, 
ale řekli bychom: i svou specifickou účinnost. Vánoční motiv obdarování 
lidstva Bohem, postní motiv pokání, velikonoční téma vzkříšení - to vše na 
nás působí. Liturgický rok tedy není jen školou dějin spásy, ale je příležitostí 
ke konkrétnímu prožívání spásy. 

/www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 
INTENCE - od této neděle je možné si zapisovat úmysly na mše svaté 

na rok 2016. Příležitost bude v kostele před a po mši svaté  

u paní Indrákové. 

OZNÁMENÍ- od 24. listopadu do 22. prosince 2015 bude náš o.Petr na 

léčebném pobytu v lázních v Teplicích nad Bečvou. Sledujte, prosíme, 

ohlášky týkající se změn času bohoslužeb. Zastupuje P.Pawel Dobija  

z Mořkova. Mše svaté budou ve středu a v pátek již v 15:45, a to 

z důvodu začátku bohoslužeb v Mořkově v 17 hod (v zimním období). 

V případě pohřbu se obracejte pouze na P.Dobiju na tel.č. 739 244 464. 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ - v úterý 22. prosince bude 

od 14 hodin v našem kostele hlavní zpovědní den. Přijede zpovídat 

P. Pavel Dokládal z Koclířova.  


