
 

13. června – 19. června 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.6. 

 

Památka sv. Antonína 

z Padovy, kněze  

a učitele církve 

 

Fatimský den 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Pospěcha,  

† Antonína Hrachovce, 

dvoje rodiče a ochranu 

Panny Marie pro živou 

rodinu 

Úterý 

14.7. 

Úterý 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Středa 

15.6. 

Sv. Víta,  

mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za † bratra MUDr. Víta 

Dokládala, po mši svaté  

modlitební společenství 

Čtvrtek 

16.6. 

 Čtvrtek 11. týdne  

v mezidobí 

Palačov 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

17.6. 

Pátek 11. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu 

za obdržené dary a milosti 

s prosbou o dar zdraví, 

Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro celou 

rodinu a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

18.6. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Davidovy  

a Macháňovy, za živou 

rodinu a duše v očistci 

Neděle 

19.6. 

12. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

sbírka na TV NOE 

St. Jičín  7:45 

za živou a za † rodinu 

Kuncovu, dary Ducha 

svatého a ochranu Panny 

Marie 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Odvaha nespočívá ve slovech, ale v rozhodnutí.“ 
 

Jak číst Bibli? Prostý a účinný recept 

Jednoduchý avšak účinný recept: jednoduše vzít a číst 

Papež František často nabádá k tomu, abychom s sebou nosili evangelium: „Proč číst 

Bibli? Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia! Proč? Abychom se ho 

naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve 

svém slově, ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte 

si proto denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste nějaké vydání 

evangelia, abyste jej mohli číst“ (11. 1. 2015). 

Papež dává velmi prostý, avšak zároveň účinný recept: jednoduše vzít a číst. Číst tak,  

jak umím, a časem se to bude postupně zlepšovat a zdokonalovat. 

To, co máme před očima, nás zpravidla ovlivňuje 

Všichni máme jednu základní zkušenost: to, co máme před očima, zpravidla ovlivňuje 

naše myšlenky a touhy. Vidíme televizi či počítač? Tak ji zapneme. Vidíme jídlo? Tak 

vezmeme a sníme. Obdivujeme nějakou novinku u známých či v reklamě? Chceme ji mít 

také. Pokud ty věci nevidíme, tak na ně často nemáme ani pomyšlení. 

Obrácení sv. Augustina na základě příruční Bible 

Možná že známe dramatický životní příběh sv. Augustina. Přece jen stojí za to si 

připomenout jeden moment z jeho procesu obrácení. Jednou se sám procházel na zahradě 

a uslyšel záhadný hlas: nevěděl, odkud přicházel, nikdo u něj nebyl. A ten hlas opakoval: 

„Tolle et lege“ – „Vezmi a čti“. Augustin měl u sebe Pavlovy listy, namátkou je otevřel  

u těchto slov: „Ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, 

nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali 

vášním“ (Řím 13,13-14). 

Tato slova padla na půdu jeho srdce, pronikla až do hlubin a vyvolala revoluci: dlouho 

váhající filozof se konečně rozhoupal ke kroku obrácení, k odložení starého života (dosud 

žil „ve svobodě“, užíval si života bez zábran) a k přijetí křtu, života nového (Vyznání, VIII, 12, 29). 



Kdyby s sebou Augustin neměl 

Pavlovy listy, tak by možná musel 

na své obrácení čekat ještě dlouho. 

Bůh velmi často používá obyčejné 

lidské prostředky a situace! Třeba 

v konkrétní situaci nám připomíná 

určitá slova Písma: ta slova, která 

jsme kdysi vstřebali, se v určitém 

okamžiku stanou „slovy života“, 

„šitými na míru tady a teď“. 

Náš krok vstříc Bohu 

Duchovní život si můžeme zbytečně zkomplikovat tím, že ho příliš „zduchovníme“! Tím, že 

nebudeme používat obyčejné lidské prostředky a dobré nápady, ale budeme čekat, že milost 

najednou spadne z nebe. Ano, milost padá z nebe častěji, než si myslíme, ale očekává i naši 

spolupráci, nastavenou dlaň.  

Vzpomeňme si na evangelijní příběh o rozmnožení chlebů a ryb: Ježíš si nechá nejprve 

přinést pár chlebů a dvě ryby! Proč? Copak nemohl nasytit zástupy bez tohoto „směšného 

příspěvku“? Mohl! Ale on chtěl opět ukázat, že chce náš podíl, naši spolupráci. Nechce jednat 

pro nás bez nás.  

Stejně tak proměnění vody ve víno na svatbě v Káně: potřeboval nechat naplnit džbány 

vodou. Náš čas, naše obyčejné čtení Písma, naše snaha: to je tou obyčejnou vodou, kterou on 

sám chce proměnit v opojné víno. Nebude-li tato voda, nebude ani víno. 

/www.vira.cz, z knihy Modlitba  s Biblí v ruce, autor Angelo Scarano/ 

 

 
 Proč je církev více než pouhá instituce? 

Církev je více než instituce, protože je tajemstvím (mysterium), které je 

lidské a zároveň božské. [770-773, 779] 

Opravdová láska nezaslepuje, naopak dává prohlédnout. S pohledem na církev 

je to stejné: vnějším pohledem vnímáme církev jako pouhou duchovní instituci 

(= zařízení), s jejími historickými událostmi, ale také omyly a dokonce zločiny 

– je to církev hříšníků. Tento pohled ale nejde dostatečně do hloubky. Ježíš 

totiž vyšel nám hříšníkům natolik vstříc, že svou církev nikdy neopouští,  

i kdybychom ho každodenně zrazovali. Toto nedílné spojení lidského  

a božského, hříchu a milosti, tvoří tajemství církve. V pohledu víry je proto 

církev nezrušitelně svatá. 

Různá oznámení 

Ve dnech 6.-10. 7. 2016 brněnské výstaviště opět přivítá účastníky 
charismatické konference, jejíž motto „Před jeho tváří budeme žít“ je inspirováno 
slovy z knihy proroka Ozeáše. 

Již 27. ročník této akce opět organizuje hnutí Katolické charismatické obnovy.  
Již z názvu hnutí je patrný jeho cíl – znovuobjevení podstaty křesťanství, jehož 
základem je osobní vztah k tomu, před jehož tváří žijeme své všední dny. 

Akce se bude stejně jako v předchozích letech konat v pavilonu F na výstavišti 
BVV a je otevřena všem zájemcům o duchovní život z jakékoliv církve i těm, kdo se 
necítí být součástí žádné náboženské organizace. 

Program konference každoročně začíná slavnostní bohoslužbou, která se letos  
z brněnské katedrály přesunula přímo do pavilonu F. Další program již bude obvyklý 
– skládá se z přednášek, společných modliteb, bohoslužeb a kulturních akcí. Letos 
jsou kromě divadelních představení zařazeny také dva koncerty duchovní hudby, 
naopak zachovány zůstávají tradiční biblické tance i posezení u cimbálu  
s ochutnávkou vína. Pavilon V bude opět kromě stravování vyhrazen pro dětskou 

konferenci, jíž se mohou zúčastnit děti od 4 let. Rodiče s velmi malými dětmi mohou 
naslouchat přednáškám v hlavním pavilonu F ve zvláštním sektoru s kobercem. 

Hlavním zahraničním hostem konference je anglický pastor Jeff Scaldwell, 
který se dříve pohyboval v prostředí obchodu a marketingu. Jeho oblíbeným 
tématem je Boží otcovské srdce. Spolu s manželkou Sylvií, se kterou se rovněž 
setkáme v rámci jejich společného svědectví, vedou organizaci Fatherˊs House 

Europe. 
Kromě bohatého programu se letos můžete přijet 

podívat na nový design pódia, na to, jak hraje divadlo syn 
Víti Marčíka, i na to, jak P. Tomáši Holubovi sluší 

biskupská mitra. Nejen z těchto důvodů tedy vyslyšme 
volání proroka Ozeáše a pojďme, vraťme se opět po roce 
na brněnské výstaviště – ale především pojďme, vraťme 
se k Hospodinu.  

Další informace získáte na adrese konference.cho.cz nebo na telefonním čísle 
777 087 736. 

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

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice zve rodiče, učitele i vychovatele  

na besedu "VÝCHOVA SYNŮ" v úterý 21. června 2016 od 18 hodin  

v Městské knihovně v Hranicích (Masarykovo náměstí) 
 Výchova kluků má svá specifika, jsme si toho vědomi? 

 Vychováváme chlapce tak, aby z nich jednou byli skuteční chlapi? 
Besedu povede Ing. Pavel Mečkovský M.A., který pracuje jako lektor  

a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů. Spolupracuje s rodinnými  
a mateřskými centry. Je zakladatel hnutí pro muže SAM  

(Společenství Aktivních Mužů).  
Společně projdeme úskalími i typy, jak zdárně vychovávat kluky  

Určeno nejen pro rodiče. Příspěvek 80 Kč. 
Více informací na www.hranice.dcpr.cz  Těšíme se na vás! 

http://konference.cho.cz/
http://www.hranice.dcpr.cz/

