
 

12. září – 18. září 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.9. 
Jména Panny Marie 

St. Jičín 17:00 

za † Marii Frydrychovou,  

† manžela † dceru, syna, 

dva zetě a ochranu Boží 

pro živé rodiny 

Kojetín 9:00 za děti a mládež 

Úterý 

13.9. 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého, biskupa  

a učitele církve 
Fatimský den 

St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Středa 

14.9. 

Svátek  

Povýšení svatého kříže 
St. Jičín 17:00 

na poděkování za  přijaté 

dary a milosti, s prosbou o 

dary Ducha svatého a Boží 

ochranu pro živé rodiny 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

15.9. 

Památka  

Panny Marie Bolestné 

Palačov 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

16.9. 

Sv. Ludmily, 

mučednice 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Kosturovy,  

† syna a ochranu Panny 

Marie, za dar zdraví pro 

živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

17.9. 

Sv. Kornélia, papeže,  

a Cypriána, biskupa, 

mučedníků 
 

Sv. Roberta 

Bellarmina, biskupa  

a učitele církve 

St. Jičín 
 

17:00 
 

za † Františka Krutílka, 

zetě a rodiče z obou stran  

a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Bernartice 11:00 
svatební mše svatá 
Martin Bayer  

a Martina Horutová 

Neděle 

18.9. 

 

25. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

sbírka  

na církevní školy 

St. Jičín  7:45 

za † manžela Františka, 

živou a † rodinu a duše  

v očistci 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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    11. 9. 2016 – 24. neděle v mezidobí            42./ročník VII.  
„Miluj mě, když si to nejméně zasloužím. Právě tehdy to nejvíce potřebuji.“ 

Nemáš odvahu pohlédnout Ježíši do očí? Cítíš se špinavý? Chudý? Jako ten, kdo prohýřil velký 
majetek? Pak měj jistotu, že on očekává právě tebe! Tebe vyhlíží, nedočkavě čeká… 

Neuvěřitelné? Ano, pokud známe Ježíše „podle svých měřítek“. Nepřijatelné? 
Ano, pokud netušíme, jakou tvář má Otec Ježíše Krista. Kristus nám totiž podává 
jinou tvář Otce – Otce s velmi „lidskou“ tváří, jak dosvědčuje Lukášův příběh: tento 
otec běží (proti všem konvencím – on je přece otec, a proto má určité postavení  
ve společnosti!), objímá, líbá – a to ještě předtím, než syn se omluví! Jako by se 
ani nezajímal o „vyznání“ – syn je důležitější! Syn je tady, přišel! „A dřív, než to 
dopovíš (vyznání hříchů), On se tě ujme“ (sv. Jan Zlatoústý). Jakoby se otec 

usmiřoval se synem, a ne naopak! Až příliš často jsme byli zvyklí nazývat toto podobenství  
„o marnotratném synu“. Zkreslující název! Vždyť ten, kdo je na prvním místě marnotratný, je právě 
otec! O marnotratném otci – tak by měl znít výstižný název tohoto příběhu. Proč? Především – 
hlavní postavou není syn, ale otec! A tento otec není jen milosrdný (k tomu by stačilo odpuštění), 
ale je dokonce marnotratný: dává všechno „bez míry“. 

A tento otec je marnotratný k oběma synům! Při rozdělení majetku, při navrácení mladšího; 
avšak ani starší nepřijde zkrátka, protože „všechno to, co patří otci, patří také jemu!“ Otcova 
velkorysost vyniká ještě víc na pozadí toho, že oba synové (milovaní až po okraj) jsou  
ve skutečnosti velkými egoisty. Všimněme si nejprve toho mladšího syna. Navzdory zažitému 
katechetickému klišé mladší syn není ideálním kajícníkem, vzorem pro naše obrácení! 

Ale ani starší syn „není o moc lepší“ ve vztahu k otci (pomineme-li jeho věrnost). On vykazuje 
několik shodných rysů s mladším (ne nadarmo jsou to bratři!): 

1) oba mají špatnou představu o otci: nemají představu dobrého otce (první od něj utíká pryč, 
druhý mu vytýká, že na něho nebyl štědrý, i když toto není pravda – „vše mé je tvé“!); 

2) oba „utíkají“ od otce, nechtějí s ním mít nic společného (první jde pryč, druhý nepoužívá 
oslovení „otče“); 

3) oba jsou bez otce (daleko od něj) v krizi – první zakouší hlad a pokoření (žije v blízkosti 
vepřů, považovaných za kulticky nečistá zvířata!), druhý je vnitřně nešťastný, proto reptá  
a je rozhněvaný; 

4) oběma jde o majetek, ne o otce (první si vzal svůj podíl, druhý vyčítá, že dostal málo); 
5) ani jeden nemá skutečně synovský vztah k otci – první otce opouští, druhý je spíš služebník 

(či pracovník za mzdu), kterému jde o odplatu.  A přesto přese všechno… otec usiluje o oba syny… 
sobce a vypočítavé. Natolik on miluje… protože jednoduše miluje. I na tebe se obrací tento Ježíš: 

„Chceš jít dovnitř? Chceš na hostinu? Věříš, že jsem vůči tobě dobrý, velkorysý? Anebo mě 
považuješ za tyrana a hlídače připraveného potrestat za sebemenší náznak přestupku? Za soudce, 
který tě očekává, aby ti předložil dlužní úpis? Já jsem jiný Bůh… Bůh s lidskou tváří.  
Nezajímá mě tvůj hřích, ale tvůj život – tvoje starosti, obavy, radosti. TY jsi pro mě ten 
NEJDRAŽŠÍ POKLAD, kvůli kterému dávám všechno.“ 

/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Scarano.html


Různá oznámení 
Skupina zákonodárců z různých politických stran v současné době připravuje novelu 

zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě 
svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud 
jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte.  

Zákon o registrovaném partnerství prošel v roce 2006 jen těsnou většinou (o jeden hlas)  
a to proto, že nerozhodnutá část poslanců byla ubezpečena v tom, že si homosexuální páry 
nebudou klást žádné další požadavky. Dnes vidíme, že svého slibu nedostály a nyní požadují 
zmíněnou adopci.  

Co se týče registrovaných partnerství, je nutné upozornit na jednu skutečnost. Není 
pravdou, pokud biologický rodič dítěte zemře, že je toto dítě automaticky umístěno  

do dětského domova. Dnešní soudní praxe potvrzuje, že pokud by biologický rodič dítěte 
zemřel, pak je dítě homosexuálního partnera dáno do výchovy pozůstalému partnerovi, který 
by se stal pěstounem nebo poručníkem. Z toho plyne, že uzákonění adopce, o něž propagátoři 
zákona usilují, je i z tohoto hlediska bezpředmětné až absurdní. V těchto specifických 
situacích by se z praktického hlediska jednalo pouze o několik málo výjimečných případů a jak 
z výše uvedeného vyplývá, tyto mohou být uspokojivě vyřešeny v rámci stávající legislativy.  
 
Hlavní stránka problému spočívá v jiné skutečnosti. Otevírá se zde totiž možnost, že všichni 
lidé hlásící se k homosexuálnímu způsobu života, si budou moci adoptovat dítě.  
 
Tato petice vznikla především proto, aby hájila práva těch, kteří se sami hájit nemohou - 
práva nevinných dětí. Naší povinností je usilovat o vytvoření těch nejlepších podmínek pro 
výchovu dítěte, a ne utvářet jiné alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní buňku 
rodiny, jež tvoří jeden "otec" a jedna "matka". Naopak vytvářením nových alternativních 
variant můžeme snadno dospět k výraznějšímu zpochybnění a postupnému rozmělňování 
základního modelu rodiny. Tento model je třeba mít v úctě a chránit jej, aby zůstal i nadále 
pevným pilířem naší společnosti.  

Známou skutečností zůstává, že právě homosexuální páry, se v drtivé většině vyznačují 
vysokou formou promiskuity, která je mnohonásobně vyšší než u běžných heterosexuálních 
párů. To znamená, že zde rozhodně nelze mluvit o stabilním prostředí, v němž by dítě mělo 
vyrůstat. To potvrzují i mnozí homosexuálové, případně samotné fotografie z tzv. pochodů 
„PRIDE“. V tomto případě lze spíše mluvit o neuváženém experimentování na dětech,  
než o upřímnou snahu hájit práva těchto snadno zranitelných dětí.  

Tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu uzákonění 
adopce dětí těmito páry. Homosexuální lobby usiluje postupnými plíživými kroky (nejdříve 
registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat příště?) ničit staletí osvědčený  
a fungující model rodiny.  

Proto prosím všechny občany České republiky, aby se zapojili do této petice a pomohli  
v jejím šíření.  

Jste proti adopci dětí homosexuálním partnerem? Prosím, podepište tuto petici.  

S pozdravem a úctou 
Ing. Pavlína Nytrová 
poslankyně PČR 

 
 Jak se církev dívá na homosexualitu? 

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a tělesně je určil jednoho pro druhého. Církev 

nicméně bezvýhradně přijímá lidi s homosexuální orientací a odmítá jakoukoliv 

formu jejich diskriminace. Současně však jednoznačně prohlašuje, že forma 

sexuálního soužití osob téhož pohlaví neodpovídá řádu stvoření. [2358-2359] 

 Proč je stát povinen chránit a podporovat rodinu? 

Blaho a budoucnost státu závisí právě na tom, jestli v něm může zdárně žít  

a rozvíjet se jeho nejmenší jednotka, tedy rodina. [2209-2213, 2250] 

Žádný stát nemá právo zasahovat do záležitostí základní buňky 

společnosti, kterou je rodina, a upírat jí právo na existenci. Veřejná 

moc musí respektovat, chránit a podporovat pravou povahu 

manželství a rodiny, veřejnou mravnost, práva rodičů  

a prospěch rodin. Žádný stát tedy nemá právo odebírat rodině 

základní funkce, především ty, které se týkají výchovy dětí. 

 Jaký význam má v manželství dítě? 

Dítě je stvoření a Boží dar, který přichází na svět z lásky svých rodičů. [2378, 2398] 

Skutečná láska nepřipouští, aby se partneři uzavřeli jen do sebe. Láska se otvírá dítěti. 

Zplozené a zrozené dítě nepředstavuje pouhý souhrn mateřských a otcovských genů. Je to 

naprosto nové Boží stvoření, jedinečné a vybavené vlastní duší. Proto dítě není 

vlastnictvím svých rodičů. 

*************************************************************** 
Vážení farníci, pro velký zájem o poutní zájezd do Ostravy, který se uskuteční  
v sobotu 17. září 2016, jsme přiobjednali další malý autobus. Připisujte se do listiny na 
pultíku. Součástí programu bude prohlídka televizních studií TV NOE, návštěva 
Ostravsko-opavského biskupství a komentovaná prohlídka nově opravené katedrály 
Božského Spasitele, kde budeme mít také mši svatou s generálním vikářem P.Martinem 
Davidem. Odpoledne navštívíme nový kostel Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Autobus 
vyjíždí z Nového Jičína od ČSAD garáže v 7:40, dále pojede v 7:50 přes Jičinu  
do Petřkovic v 7:55 a v 8 hodin ze Starého Jičína. Návrat kolem 18 hodiny. 

 
Farnost Starý Jičín vypravuje autobus do Koclířova u Svitav  
na 1.sobotu v říjnu 1.10.2016, kde bude sloužena pontifikální mše 
svatá v 10:30 hod.  Celebrovat bude otec biskup Josef Kajnek  
v přírodním areálu Jana Pavla II. Při této příležitosti bude  
z jednotlivých regionů ČR vysláno do farností českých a moravských 
diecézí 13 sošek Panny Marie Fatimské. Také se uskuteční zásvětný 
průvod k památníku Anděla, společné projití Svatou branou Svatého roku Milosrdenství, 
Te Deum a uctění relikvií blahoslavených pasáčků Hyacinty, Františka a Lucie.  
Od 14 hodin bude probíhat v rámci konference diskuze k aktuálním otázkám církve: 
Jubileum Fatimy · Blahořečení P. Engelmara Unzeitiga (rodáka z Hradce nad Svitavou)·  
Je možný návrat ke kořenům Evropy? Program bude zakončen v 17:00 hod mší svatou  
na úmysly poutníků – hlavní celebrant P. Pavel Dokládal. Autobus bude odjíždět  
ze Starého Jičína v 7:45. Cena 250 Kč dospělí, 100 Kč děti. Můžete se zapisovat  
na listinu v předsíni kostela.  


