
 

9. května – 15. května 2016, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.5. 

 Pondělí po 7. neděli 

velikonoční 
St. Jičín - není mše sv. 

Úterý 

10.5. 

Úterý po 7. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † Stanislava Jakůbka, 

† Miroslava Hrachovce,  

† Aloise Sudolského 

májová pobožnost 

Středa 

11.5. 

Středa po 7. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

prosba za novomanžely  

a dar Ducha svatého  

a ochrany Panny Marie 

májová pobožnost,  

modlitební společenství 

Čtvrtek 

12.5. 

Sv. Nerea a Achillea, 

mučedníků, 

sv. Pankráce, 

mučedníka 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

13.5. 
 Panny Marie Fatimské 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Václava Majkuse  

a za živou rodinu 

májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Sobota 

14.5. 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 

 
Vigilie Slavnosti Seslání 

Ducha Svatého 

St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

za živou a † rodinu 

Hájkovu, Málikovu  

a Boží ochranu 

májová pobožnost 

Neděle 

15.5. 

SLAVNOST 

SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 

 

Svatodušní sbírka na 

Diecézní charitu 

 

končí doba velikonoční 

St. Jičín  

7:45 

 

14:30 

za farníky 

májová pobožnost 
pobožnost k Duchu Svatému 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

   8. 5. 2016 – 7. neděle velikonoční            24./ročník VII.  
„Ví moje srdce o tom, že mám v Božích očích větší cenu než tisíc vrabců, nebo se pořád tváří jako sirotek?“ 

 

 

Bratři a sestry, 

byl vám někdy svěřen těžký úkol, odpovědná funkce? Jaký pocit jste tehdy prožívali? Měli jste 
pocit nedostatečnosti – já na to nestačím, já nejsem hoden. Takový pocit měli apoštolové, když Pán 
Ježíš vstoupil na nebesa. Jim zanechal úkol, odpovědný úkol: Jděte do celého světa a získejte mně 
všechny národy. – Jak to zvládnou? Ve Skutcích apoštolů jsme četli, jakou metodu oni volili.  
Drželi všichni pohromadě, setrvávali s Marií, Matkou Ježíšovou a prosili o sílu Ducha svatého. 

Moji milí, těžký úkol čeká také nás. To, co bylo zlé, leží v troskách. To, co má být vybudováno, 
ještě hotové není. A my máme předat tuto zemi příštím generacím lepší. Jak to budem konat? 
Stejnou metodou, jakou měli oni. Budem držet pohromadě, budem se opírat o mocnou přímluvu 
Panny Marie a budem prosit o světlo a sílu Ducha svatého. A tyto tři cestičky si teď krátce 
rozvedeme. 

1. Kdysi dva naši konferenciéři zpívali píseň – Chybami se chytrá hlava učí a každou chybou 
spáchanou za novou chybu ručí. Apoštolové si uvědomili chybu, které se dopustili při Kristově 
utrpení. Rozprchli se. Každý šel sám. A to je přivedlo k pádu. Jidáše – že se nechal koupit a zradil, 
Petra – že se nechal zastrašit. A ostatní – že zůstal každý sám. Této chyby se teď, po Kristově 
zmrtvýchvstání chtěli uvarovat. Když Petr jim řekl: Já půjdu lovit ryby,  
oni svorně řekli: My půjdeme s tebou. A teď, kdy Kristus od nich odešel do 
nebe a oni se mají postavit na vlastní nohy, drželi všichni pohromadě. Cítili, 
že každý je slaboučký jako nit a může se strhat. Ale bylo jich pohromadě 
120. Když spletete 10 nití, už je z toho provaz. A když 12 provázků spletete,  
je z toho lano. Lano se přetrhnout nedá. Držme spolu pohromadě. 

Známe taktiku nepřítele. Když chce opanovat, musí rozdělit. Známe to z naší národní historie. 
Pruty Svatoplukovy spojené nezlomil žádný jeho syn. Když je otec rozdělil a každému dal jeden 
samotný, polámali všecko. Pamatujme ve svém životě národním i ve své činnosti náboženské  
na toto pravidlo: Držme spolu pohromadě.  

Před deseti lety jsem působil v jedné farnosti, a když mně ji dávaly státní úřady, tak mně 
ateistický tajemník říká: „Máte tam 1000 obyvatel, ale moc s nimi nespravíte. Věřících je tam nějaká 
stovka.“ Bylo tam věřících 120, tak jako těch učedníků ve večeřadle, když čekali na Ducha svatého. 
Ale podařilo se sjednotit je v jedno. Byl to nádherný pocit, když těch 120 lidí táhlo společně, postavili 
lešení u věže, opravili celý kostel zvenčí i uvnitř, rozmnožili tu víru. To je ten pocit – Držme spolu 
pohromadě. 

Četl jsem knížku o katolících ve Švédsku. Je jich tam v protestantské většině několik maličko 
procent. Jedna farnost v městě Sundwahl má 400 farníků, ale z nich jenom stovka bydlí v tom 
okresním městě a ty tři sta jsou rozptýleny v devadesáti farnostech. Farář má farnost velikou jako 
Čechy a Morava. Když chce objet jednotlivé skupinky, najede 1000 kilometrů. A přece – tito 
rozptýlení lidé drží vnitřně pohromadě. Jsou tam čeští exulanti, italští dělníci, lidé z různých končin 
světa. Ale víra je drží pohromadě. A když se sejdou, jaká to je radost a jaká to je síla.  
Radost z Hospodina ať je vaší silou. A to je první pravidlo – Držme spolu pohromadě. 



2. Pozorujte někdy elektrický kabel pro velké napětí. Když odkryjete izolaci, uvidíte stočené dráty, 
zatím většinou aluminiové a ty moc velkou pevnost nemají. Ale uprostřed těch drátů je jeden drát ocelový. 
Ten tam není proto, aby vodil proud. Má tomu kabelu dát pevnost. A tak mně to připadalo,  
když apoštolové, všichni ještě slabí, ustrašení, se opřeli o Matku Boží. Byla jejich opora. Jejich pevnost. 
Všichni trvali s Marií, Matkou Ježíšovou. Jako kuřátka bezmocná se ukryjí pod křídla kvočny, tak se oni 
drželi Matky Ježíšovy. A věděli – i když Ježíš viditelně ze světa odešel, zde na zemi zůstalo jeho dílo, 
církev. A církev, to je tajemné tělo Ježíšovo. Takže Maria je matkou celého Krista Ježíše, i té jeho církve. 
Maria je ta žena, která rozdrtí pekelnému hadovi hlavu, která všechna nebezpečí přemůže a všechny bludy 
rozdrtí. A tuto pomoc musíme si my držet taky. Maria byla Čechům milá a Čechové byli milí Panně Marii. 

Když chceme vidět národ, který nejvíce Marii uctívá, musili bychom navštívit  
na sever od nás Polsko. Znám nedostatky toho národa, má své chyby. Ale v jednom 
je skoro nedostižný: Jak oni lpí na Matce Boží, jak oni k ní vroucně lnou. V letech 
útlaku, který byl pro všecky země stejný, oni čerpali sílu ze své pouti  
do Čenstochové, kde se jich scházely miliony. Tam v nich kněží tuto důvěru udržovali, 
upevňovali. A v Polsku začal rozklad ateismu v celé východní Evropě.  
Oni první udělali průlom a pak to začalo padat dál. 

Uchovejme si úctu a důvěru k Panně Marii. Mnozí jste ji navštěvovali  
na poutních místech. A tam nastává oživení náboženského života v naší zemi. 

3. A konečně třetí bod – člověk slabý moc nezmůže, když mu Pán Bůh nepomůže. To věděli 
apoštolové dobře. A proto celá jejich duše se slila v prosbě: 

Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého do nás vlít. 

Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit. 

A když Duch svatý přišel, tu nastala změna. Oheň nadšení do nich vnikl a obraceli svět k Bohu. 

Duch svatý. Bude výročí úmrtí dobrého papeže Jana XXIII. Když byl papežem zvolen, všichni byli 
strašně zklamaní. Takový stařec a on má vést celou církev. Bylo mu tolik roků, co je mně, 
sedmasedmdesát. Proč ho volili? Vždyť je před smrtí! A hleďte, tento muž, který tolik spoléhal na pomoc 
Ducha svatého, udělal v církvi veliký krok, skok dopředu. 

Když skončilo jeho uvedení v úřad, když se rozešli gratulanti, delegace států a když se odebral 
konečně do svého pokoje se svým sekretářem Capovillou, tak mu pan sekretář říká: „Svatý Otče, do čeho 
prvně? Na vaše slovo čeká 5000 biskupů, na vaše slovo čeká půl milionu kněží, celý svět. Co prvně 
uděláte?“ 

A Svatý Otec říká: „Synáčku, napřed se pomodlíme. To je nejvíc potřeba.“ 

Modlitbu si vzal jako mocný prostředek svého působení. Ale on uměl také ruku přiložit k práci. Věděl – 
my musíme také veslovat. Bůh je u kormidla, to je modlitba. Ale my musíme taky pomoct. Taková úsměvná 
historka je z prvního týdne jeho působení.  

Dovezli mu bedny knih, chtěl si je roztřídit a tak v jeho pokoji pracovala desítka dělníků, otvírali bedny, 
tahali je z pokoje do pokoje, on tam přišel také, dělníci byli obráceni k němu zády a on jen tak říká bodře: 
„Nebudu vám tu překážet?“ 

Jeden z nich vykřikl dozadu: „Nemluv, pojď pomoct taky!“ Svatý Otec klidně stoupl k té bedně, pomohl 
zatlačit, a když byla na místě, ohlédli se a jistě jim v duši dobře nebylo. 

Svatý Otec uměl pracovat. Když vyhlásil, že bude církevní sněm, koncil, nastalo mezi kardinály 
nadšení. Jeden, bylo mu už přes osmdesát, přiběhl, ruce vzhůru: „Svatý Otče, já půjdu plně s vámi  
do práce.“ A Svatý Otec se usmál a říká: „Otče, už máte přes osmdesát, nechte to mládeži, nechte to  
na mně.“ 

A měl jen o tři roky méně. Ale udělal ve světě dílo veliké. Byl tak dobrý,  
že věděl – člověk musí pracovat, musí se modlit, ale musí si taky odpočinout. Jednou mluvil 
k sestřičkám a sestřičky měly už několik nocí službu, taky službu 24 hodin. Svatý Otec mluvil 
nadšeně a viděl, jak představené klesá hlava a kývá se, kývá, ale to kývání Bohu nepatřilo. Za chvíli 
spala druhá, třetí a on pochopil. Ztlumil hlas, jako když maminka dětem vykládá Večerníček a když 
je všechny uspal, udělal nad nimi kříž a šťastně odešel. Druhý den odpočaté šly do práce a nikdo by 
je nezastavil. Hleďte, všecko je potřeba. Boha o pomoc prosit, udělat to, co je na nás, ale nemyslit, 
že sami zlámeme všecko. Umět si též odpočinout. 

Moji milí, když skončila poslední válka, slyšel jsem od jednoho funkcionáře: „S váma bude zle.“ 

Povídám: „Proč? Vždyť jsem se teprve vrátil z vězení.“ 

„Ne jen s váma. S váma se všema, se všema katolíkama, s váma bude zle.“ 

S náma vždycky bylo zle. Pán Ježíš to řekl – jako pronásledovali mě, tak budou i vás. My to ani 
v této zemi nebudeme mít lehké. Nic nám nevrátí a co máme, budou chtít sebrat.  
Jak se uchráníme? Držme spolu pohromadě, důvěřujme v pomoc Matky Boží, prosme o světlo  
a sílu Ducha svatého. Ostatní udělá Bůh a obnoví tvář naší země. Amen. 

 
/P.Alois Pekárek, z knihy „Hořící srdce“, vydalo nakl.Fibox Třebíč, 1998/ 

 

Různá oznámení 

V úterý 10. května 2016 v 18 hodin ve farní 

klubovně proběhne druhá organizační schůzka 

k Noci kostelů v naší farnosti. Zájemci  

o pomoc s organizací jsou vítáni  

 


