
 

5. září – 11. září 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.9. 

Pondělí 23. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava a Jaroslavu 

Pavlíkovy, rodiče z obou 

stran a živou rodinu 

Úterý 

6.9. 

Úterý 23. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslavu Heraltovou, 

manžela a Boží ochranu  

a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Středa 

7.9. 

Sv. Melichara 

Grodeckého, kněze  

a mučedníka 
St. Jičín 8:30 

za † rodiče Mgr.Věru a 

Ing. Františka Dokládalovy 

při příležitosti výročí 

svatby 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

8.9. 

Svátek Narození 

Panny Marie 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

9.8. 

Sv. Petra Klavera, 

kněze 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu, Boží 

pomoc a ochranu Panny 

Marie 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

10.9. 

Bl. Karla Spinoly, 

kněze a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za rodinu Randusovu 

křest: Rozálie  

Gabriela Slížková  

Neděle 

11.9. 

 

 

 

24. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † Jaroslava Kovařčíka, 

dvoje rodiče, bratra, 

švagra, za řeholní sestru 

Radimu, za dar zdraví, 

ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Kojetín 9:15 hodová mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45  mše svatá /o.Jiří/ 

Maria Stein 

farnost 

Spálov 

10:30 

velká pouť k Panně Marii 

ve Skále /host - P.George Biju - 

misionář z Indie, 1.přednáška  

v 9:30, 2.přednáška ve 14:00 hod/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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    4. 9. 2016 – 23. neděle v mezidobí            41./ročník VII.  

„Velký je ten, kdo pomáhá ostatním, aby rostli.“ 

New Age - výzva pro křesťany 
DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA 

Opravdu dobré je jen to, co je pravdivé 

New Age je pro křesťany velkou výzvou. Nejen proto, že se šíří s takovou prudkostí, ale hlavně 
proto, že je vysloveně protikřesťansky zaměřen, ačkoli užívá četných prvků z odkazu křesťanství,  
v první řadě Písma. Nadto se ještě vydává za nové planetární obecné náboženství, jež nastoupí 
namísto všech předchozích a dovede je k dokonalosti. New Age se prostě dobře vyzná v tom, jak 
se vlichotit modernímu člověku. 

Při tom však nabízí též dobré věci: smysl pro obecné bratrství, mír a harmonii, sebeuvědomění, 
všeobecnou angažovanost sil pro dobré účely atd. Ani používané techniky nejsou všechny špatné: 
jóga a relaxace mohou mít vskutku příznivé účinky. 

Je třeba rozlišovat: není zdravé vše, co působí blaho, a to, co je příjemné, není nutně správné. 
A v tom je právě problém, dokonce i pro křesťany. I oni už neradi připouštějí nějaké hranice, které 
by rozlišovaly, a je-li třeba i rozdělovaly. Byli by nejraději, aby všichni měli v něčem pravdu. Jakmile 
jim někdo zdůrazňuje nezbytnost a jedinečnost křesťanství, je ihned ocejchován jako člověk 
domýšlivý, vypínavý, bez smyslu pro ekumenismus. Ve všem je něco dobrého a něco zlého, a lze 
proto bezostyšně směšovat. Když se na to blíže podíváme, není tomu tak: spojování polopravd 
nevede k ničemu jinému než zase k polopravdě. 

Často se slýchá i jiná úvaha: „Co záleží na pravdivosti nějaké teorie, jestliže dává dobré 
výsledky v praxi? Ostatně, co je to pravda? Strom 
se pozná podle plodů: dívejte se na plody, jsou-li 
dobré, je strom též.“ 

Nic není méně pravdivé. Nikde není psáno, že  
i bludná víra nemůže přinášet dobrý plod. Origenes 
někdy mohl být světcem, nebyl však ve všech 
bodech křesťanské nauky pravověrným. 
Překrucování pravdy je jistě největší chybou.  
Může být zdrojem těžkých mravních úchylek. 
Pavlovi je věc jasná: „Vyměnili Boží pravdu za lež  
a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on 
budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal 
v moc hanebných vášní.“ (Ř 1,25-26). Je tedy nezbytné 
pečlivě rozlišovat, co je pravým obsahem 
křesťanské víry a co se od ní odchyluje.  
Není to lhostejné, je nutné se rozhodnout. 



Člověk je dobrý 
Podle New Age je člověk dobrý, k dobru tíhne sám od sebe. Popravdě řečeno, není svobodný  

a vlastně se ani nedá mluvit o dobru nebo zlu. Člověk si vystačí sám, nepotřebuje žádné zjevení, 
vykoupení ani pomoc zvnějšku, nepotřebuje žádnou milost. 

Křesťanství říká něco jiného. Člověk je v základě dobrý, to ano, ale porušený. Sám od sebe není s to 
chtít, ani konat dobro. Potřebuje vykoupení. Bez milosti nic nezmůže. „Neboť je to Bůh, který ve vás 
působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“. (Fp 2,13). 

Člověk není ani bezhříšný, ani neschopný hřešit. Je svobodný, ale bez milosti nic nedokáže. Morálka 
tedy existuje a přikázání jsou nezbytná pro to, aby osvětlovala člověka na cestě k životu. Člověk nestojí 
nad zákonem. K tomu mu chybí poznání a síla. Bůh mu dává milost, která mu přichází z Kristova 
vykoupení.  

Člověka nespasí žádné esoterické návody, žádná opakovaná duševní soustředění, žádné 
sjednocené úsilí milionů lidských vědomí nemohou člověka zachránit. Naší jedinou cestou ke 
spáse je víra v Krista, který dobrovolně přišel a vstoupil do našich dějin „pro nás a pro naši 
spásu“. 

/www.vira.cz, autor: Godfried Danneels, z knihy Náboženství New Age , vydalo: Karmelitánské nakl./ 

 

 
 O co křesťané opírají důstojnost člověka? 

Každý člověk má nedotknutelnou důstojnost od prvopočátku své existence v těle 

matky, protože Bůh s ním počítal od věčnosti, stvořil ho, miloval ho, vykoupil ho, 

chce ho spasit a uvést do věčné blaženosti. [2110-2128, 2138-2140] 

Kdyby hodnota člověka závisela pouze na úspěších a výkonech, jakých jednotlivci 

mohou dosáhnout, jakou úctu by si zasloužili slabí, nemocní a bezmocní? Křesťané 

jsou na základě své víry přesvědčeni, že úcta k člověku vychází v první řadě ze vztahu 

lásky, který má k člověku Bůh. On si váží každého člověka a miluje ho tak, jako by 

byl jediným stvořením na světě. A protože Bůh věnuje pozornost i tomu 

nejnepatrnějšímu člověku, má každý člověk nekonečnou důstojnost, kterou ostatní 

lidé nesmí snižovat. 

Různá oznámení 
Zveme ženy všeho věku, které touží zastavit se ve všedním shonu a odpočinout si  
a načerpat nové síly, na víkend, který se uskuteční 23. – 25. září 2016 na poutním 
místě  Cvilín u Krnova. Na programu budou přednášky: Cesta k osobní zralosti: MUDr. 
Jana Hájková z Brna, Marie – žena z Bible: Gita Vyleťalová a duchovní přednáška  
o. Sebastiana Grucy z Brna, dále potom židovské tance, výtvarné tvoření, možnost svátosti 
smíření, rozhovoru s paní doktorkou (psychiatr), adorace, mše svatá apod. Cena za víkend je 
800,- Kč (ubytování, strava, lektorné). Přihlášky a bližší informace: jdostalova@prorodiny.cz, 
731 625 617. 

NOVÁ FARNÍ KNIHOVNA - tuto neděli 4. 9. otevíráme 
farní knihovnu, která se nachází v suterénu fary vedle farní 

klubovny.  Zájemci o zapůjčení duchovní literatury se mohou 
dostavit bezprostředně po mši svaté. Otevírací doba zatím není 
pevně stanovena, otevřeno bude po každé nedělní mši svaté 
dle zájmu farníků. 

 

Vyučování náboženství ve školním roce 2016/ 2017 

1. ročník: čtvrtek – 12: 30-  13: 15 – učebna č. 126 (I. B) 

2. ročník: středa – 13: 20 -  14: 05 – učebna č. 127 ( II. B.) 

3. ročník: čtvrtek - 13: 20 -  14: 05 – učebna č. 67 ( IV. B) 

4. a 5. ročník: pondělí -13: 20 -  14: 05 – učebna č. 97 (V. B) 

6. – 9. ročník: pondělí - 13: 30 -  14: 15 – učebna č. 95 (VI. A) 

Těšíme se na vás!  

Mgr. Marcela Cigánková (1.- 5. ročník) 

Mgr. Jiří Adamec (6. – 9. ročník) 

 

„Ježíš v nedělních evangeliích“ 
 

Milé děti a rodiče, 

je tady nový školní rok a s ním se před námi otevírá spoustu 

nového… 

Také u nás ve farnosti je připravena novinka. Po každé nedělní 

mši svaté bude o. Petr  (případně jeho pomocníci- ministranti) 

rozdávat dětem samolepky vztahující se k nedělnímu evangeliu, 

které si děti mohou lepit do speciálního sešitku. Pokud tento 

sešitek nemají, mohou si jej vyzvednout v sakristii. Každá rodina 

si také může vzít příručku „Ježíš v nedělních evangeliích“,  

ve které najdete na každou neděli příběh ze života a návrh 

aktivity pro děti.  

Věříme, že se vám tato příručka stane dobrým pomocníkem při 

přípravě dětí na mši svatou a pomůže vám prožívat pěkné 

společné chvíle v rodině  

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Danneels.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Nabozenstvi-New-Age.html
http://www.kna.cz/
mailto:jdostalova@prorodiny.cz

