
 

17. října – 23. října 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

17.10. 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 

Hůrka 9:00 za děti a mládež 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Kalíškovy,  

† syna Rudolfa, dar zdraví  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu 

Úterý 

18.10. 

Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 
St. Jičín 17:00 

za živé a † rodiny a obrácení 

hříšníků, prosbu Ducha 

Svatého a duše v očistci 

Středa 

19.10. 

Sv. Jana de Brébeuf  

a Izáka Joguese, kněží, 

a druhů, mučedníků 

 

Sv. Pavla od Kříže, 

kněze 

St. Jičín 17:00 

za † Jana a Martu Rosovy, † 

Miroslava a Marii Mertlovy, 

† Pavla Bartka, za dar zdraví 

a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

20.10. 

 

Čtvrtek 29. týdne  

v mezidobí 
 

Palačov 16:00 
mše svatá 

křest: David Hasalík  

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

21.10. 
Bl. Karla Rakouského 

St. Jičín 17:00 

za prosby a úmysly rodiny 

Dvorské, Šodkové, 

Zdráhalové a duše drahých 

zemřelých 

Bernartice 16:00 mše svatá 

Sobota 

22.10. 

Sv. Jana Pavla II., 

papeže 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † rodiče Ladislava a Olgu 

Segeťovy, za živou rodinu  

a Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie 

křest: Sára Segeťová 

Neděle 

23.10. 

 

30. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 
Den modliteb za misie 

 
Sbírka  

na podporu misií 

prostřednictvím 

Papežských misijních děl 

St. Jičín  7:45 za † P. Jaromíra Hučku 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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    16. 10. 2016 – 29. neděle v mezidobí   
Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska           
                                                                       47./ročník VII. 

„Hlásej evangelium stále, ale slova používej, jen když je to nutné.“ 

Mistrovské dílo v rukou Božích 
Být učedníkem znamená neustále se ve všem odevzdávat do vůle Boží, podrobovat se jeho 

lásce. Znamená to podvolit se plánu, který Bůh se mnou má. 

Když izraelský národ putoval pouští, často musel změnit směr cesty. Než dorazil do zaslíbené 
země, musel se občas vrátit nazpět, a místo aby šel přímo vpřed, putoval po různých klikatých 
cestách. Co však bylo pro člověka nepochopitelné, bylo pro Boha logické a jasné. Bůh měl 
s izraelským národem velmi konkrétní plán – jen on věděl, proč nezavedl Izrael přímo do zaslíbené 
země. Měl důvod, proč se tak rozhodl a proč tak jednal. Mojžíš Boha poslechl, protože mu 
důvěřoval. Slepě věřil, že Boží plán je pro izraelský lid to nejlepší. Stejně ani Maria nikdy 
nezapochybovala o tom, že Boží plán je pro ni to nejlepší, a proto se mu vždy podrobila. 

Když Bůh tvoří člověka, vždy chce, aby se stal mistrovským dílem. My se však bohužel kvůli 
svým zájmům, kvůli svému pohodlí a vlastním projektům od Božího plánu často odkláníme či úplně 
odvracíme. Důsledkem je, že se Boží úmysl nikdy nenaplní. V Mariině případě bylo plánované 
mistrovské dílo završeno. Nemáme záznamy o tom, že by Maria ve svém životě udělala nějaké 
úžasné věci: nekonala zázraky, znamení ani divy či uzdravení. Neměla stigmata ani mystické 
zážitky. Nevíme nic o tom, že by hlásala evangelium jako například Petr nebo Pavel. O jejím životě 
nevíme téměř nic. Svědčí to o tom, že Maria žila jednoduše, velice jednoduše. Ale pokud byl její 
život tak prostinký, proč je tak důležitá a svatá? V čem spočívá její velikost? 

Odpověď je jasná. Její velikost tkví v jejím „Fiat, ať se mi stane podle tvé vůle.“ 
Velikost Marie spočívá v její poslušnosti: „Jsem tady a dělám, co ode mne žádáš  
bez ohledu na to, zda tomu rozumím, nebo ne, bez ohledu na to, zda s tím souhlasím, 
nebo ne. Prostě poslouchám.“ 

Kdyby se v dnešní době někdo tak vyjadřoval, znělo by to velice staromódně. V současnosti  
už nikdo nemluví o poslušnosti, protože poslušnost je vnímána jako páchání násilí na naší 
svobodné vůli. Dnes společnost funguje jinak: každý bojuje za svá vlastní práva, což konkrétně 
znamená: 

- mám právo dělat si, co chci 

- mám právo jít na potrat, nebo si dítě nechat 

- mám právo se rozvést, nebo žít v manželství 

- mám právo na homosexuální manželství 

- mám právo se rozhodnout, zda chci eutanazii, nebo ne 

- mám právo věřit v Boha, nebo v něj nevěřit, přijmout evangelium, nebo ho odmítnout 

- mám právo vybrat si takové náboženství či vyznání, jaké se mi líbí. 



Poslušnost? Ta se dnes nenosí. To bylo kdysi, ale ne dnes! Když tedy v současnosti řekneme,  
že Maria je veliká, protože poslouchala, vyznívá to dost zvláštně, dokonce se nám to zdá 
nepochopitelné. Problém spočívá v tom, že nechápeme, v čem tkví podstata svobody. Svoboda 
neznamená, že si člověk může dělat, co chce, i když je to špatné. Nemohu říci: „Svobodně mohu zničit 
slavný obraz, protože na to mám právo.“ Nemám žádné právo zničit krásný originál, krásné mistrovské 
dílo. Nemám právo zničit plán, který pro mě Bůh má – nemám přece právo zničit jeho mistrovské dílo. 
Nemám právo mu říci: „Víš, můj Pane, už tě nechci poslouchat.“ 

Maria pochopila, že žádný jiný plán se krásou, dobrotou a láskou nevyrovná plánu, který pro ni stvořil 
Bůh, a tak se ho držela a řídila se jím. Jaká moudrost! 

Jen bláznivý řidič ignoruje radu automechanika, aby vyměnil motorový olej. Řekne si: „Ne, já to 
udělám po svém!“, a místo oleje použije Coca Colu. Samozřejmě to udělat může, ale jeho auto se víc 
nepohne! Podobně i já mohu hodit Boží plán za hlavu. Ale byl bych pomatený, kdybych to udělal, protože 
jen Bůh ví, co je pro mě nejlepší. Zamilovali jste se do svých plánů? Pokud chcete Boha rozesmát, 
vyprávějte mu o nich! 

Maria si však počínala rozumně. Na Boží plán odpověděla „ano“, a tak se ze stvoření stalo 
mistrovské dílo. Skutečnost, že se stala nádherným Otcovým dílem, netkví v tom, že by dělala velké věci, 
ale v tom, že dovolila Bohu, aby skrze ni a v ní konal. 

Často si myslíme, že se staneme velkými osobnostmi, když budeme dělat velké věci. V pořádku. 
Můžeme tvořit mistrovská díla, ale neznamená to, že se jimi staneme. Sochař může vytvořit nádhernou 
sochu, veledílo, ale přitom sám žije v nepořádku a jeho život je neuspořádaný. Nejdůležitější věcí 
v životě není stvořit mistrovské dílo, ale sám se jím stát. Dokážeme to ale pouze tak, že se budeme 
držet plánu, který má pro nás Bůh. A přesně to dělala Maria během svého života. 

/P. Elias Vella, z knihy “Maria, matka Ježíšova“, vydalo Karmelitánské nakl.2016/ 

Různá oznámení 
OBOROH znovu okouzlí Lipník 

Křižovatka folku, rocku, klasiky a blues,  
spojená s duchovním příběhem 

OBOROH je folkrocková kapela z východních Čech, která se za 27 let své existence stala 

legendou. Jedinečný koncert si můžeme vychutnat v neděli  
23. října v 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Lipníku. Vstupné je dobrovolné. 

Zváni jsou všichni příznivci dobré muziky a nevšedních textů  

Koncert pořádá Farnost sv. Jakuba 

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

CO JE TO MISIJNÍ NEDĚLE? 
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY 

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu,  

je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční 
sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. 

„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího 
misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Slaví se jako den 

modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.  
Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše 
dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se 
tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu 
solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech 
kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do roku 1818.  

Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních odpovědných 
lidí. Vedoucí projektů jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních 
prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě.  

Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc 
nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí téměř 650 tisíc biskupů, kněží, 
řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se 
katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro 
sirotky a staré lidi, střediska pomoci a leprosária, stavby a opravy kostelů a jiné.  

Papežská misijní díla vždy vyžadují od místních lidí na jednotlivých projektech spoluúčast, 
vychovávají a vedou lidi z misijních oblastí k umění hospodařit a k postupné 
samostatnosti. Systematické zlepšování situace v těchto krajinách je koordinováno skrze 
místní biskupy, kteří jsou garanty jednotlivých projektů. Národní ředitelé Papežských 
misijních děl spolu s jejich diecézními řediteli a spolupracovníky na celou pomoc dohlížejí 
a koordinují.  

„Organizování Misijní neděle a využití sbírek se řídí přesnými pravidly, která vycházejí  
z pokynů papeže a celosvětových Stanov PMD. Všechny peníze, které PMD sesbírají  
ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, se musí všechny rychle  
a pravidelně odevzdávat příslušné národní kanceláři PMD. Tyto peníze, sesbírané skrze 
PMD pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé 
diecézi, farnosti a institutu katolického světa“ se nesmí použít na jiné účely; tvoří Fond 
solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Jeho cílem je poskytovat 
ekonomickou pomoc církvím v misijních územích věnujícím se evangelizaci, církevnímu  
a sociálnímu rozvoji, jakož i výchově a materiální podpoře. Je to znakem jednoty víry, 
lásky a spravedlnosti, která ve světě sjednocuje všechny členy církve, obzvláště církve  
ve společenství všeobecné Církve, protože do něj přispívají věřící církví ve všech částech 
světa.“ (podle Stanov PMD)  

Na činnost Papežského misijního díla šíření víry lze kromě sbírky na Misijní neděli 
přispívat též v průběhu celého roku.  

Je možné požádat národní kancelář Papežských misijních děl o vystavení potvrzení  
o přijatých darech pro daňové účely.  

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, 543 51 Špindlerův Mlýn 33 Tel. /fax:  
499 433 058, GSM brána: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, var. symbol 
10 (PMD šíření víry), info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz 

http://www.misijnidila.cz/

