
 

5. června – 11. června 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.6. 

Památka  

sv. Bonifáce, biskupa 

a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a živou rodinu 

Kováčovu pod ochranou 

Panny Marie, sv. Josefa  

a andělů strážných 

Úterý 

6.6. 

Sv. Norberta, 

biskupa 
St. Jičín 8:00 

za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou 

Středa 

7.6. 

Středa 9. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Františka Piačku, živé  

a zemřelé rodiny a rodiče 

z obou stran 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

8.6. 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího  

a věčného kněze 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

9.6. 

Sv. Efréma,  

jáhna a učitele církve 

 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijaté 

milosti s prosbou o další Boží 

vedení, dary Ducha svatého  

a ochranu Panny Marie 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

10.6. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Jičín 

14:00 

 

17:00 

 
 

svátost smíření 

prvokomunikantů a rodičů 

za † Františka Huba,  

† manželku, 2 zetě a za Boží 

ochranu pro živé rodiny 

Bernartice 11:00 

svatební mše svatá 

Přemysl Klos a  Pavlína 

Štěrbová  

Neděle 

11.6. 

Slavnost  

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 
 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 
1.svaté přijímání  
mše sv. za prvokomunikanty  

  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 
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28./ročník VIII. 

„Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“ Ž 103 

VENI SANCTE SPIRITUS! – PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ! 

Podle čeho poznáš, že v tobě přebývá Duch svatý? V listu Galaťanům nalezneš  
DEVĚT PLODŮ DUCHA SVATÉHO. 

LÁSKA 

Kde je Duch svatý, tam je láska. Láska je více než pouhý pocit. Jinak bychom dokázali 
milovat jen to nejsladší miminko. Jenže my máme milovat všechna miminka, i ta 
s Downovým syndromem. Když v nás Duch svatý roznítí Boží lásku, je to podobné, jako 
když dáš zástrčku do zásuvky. Jsi naplněn pocity, které má i Bůh ke všemu, co sám stvořil: 
k lidem, ke zvířatům, ke květinám. Bůh nás miluje bláznivě. Boží láska nezná podmínky, 
není jen na čas, protože „nikdy nepřestává“. Je věrná. Proměňuje všechno, ale především 
svět tvých vztahů. S Boží láskou ve svém nitru se dokážeš dívat novýma očima. 

RADOST 

Kde je Duch svatý, tam je radost. Představ si rockový koncert, který všichni prožívají 
s nadšením, tancují s rukama nad hlavou a skáčou. Ježíš přemohl smrt. To je přece 
úžasné! Jsme zachráněni. Nebe už čeká. Můžeme tancovat štěstím, i když na svých 
bedrech nosíme pořád dost problémů. Říká se, že andělé v nebi tancují. A že se tam jásá 
více nad jediným člověkem, který se obrátí a nechá celou spoušť hříchu pěkně za sebou, 
než nad „devadesáti devíti spravedlivými“. 

POKOJ 

Kde je Duch svatý, tam je pokoj. Veškerý vnitřní nepokoj utichá. Vytrácí se smutek. Mizí 
strach. Nalézáš vnitřní rovnováhu a tvé vášně si už s tebou nepohrávají jako se spadlým 
listem ve větru. Lidé z okolí se stahují do tvé blízkosti, protože jsi v souladu se sebou  
i s druhými, dokonce i se zvířaty. Pokoj ve tvém srdci tě přetváří v sympatického člověka. 

TRPĚLIVOST 

Kde je Duch svatý, tam je trpělivost (shovívavost). Trpělivost 
znamená, že umíš být shovívavý a dokážeš vytrvat. Tam, kde už to 
druzí vzdávají a tečou jim nervy, si ty saháš na dno svých sil.  
Tvé nadšení není jako sláma, která rychle vzplane a hned zhasne. 
Tam, kde ti dřív vystačil dech na osm set metrů, dnes uběhneš 
maratón. Netrápíš se zbytečně neúspěchy. Duch svatý ti dal srdce 
bojovníka, který se nikdy nevzdává. Jiní si lámou hlavu, odkud bereš 
sílu. Ty víš.  



VLÍDNOST 

Kde je Duch svatý, tam je vlídnost. Dáš přednost ženě ve dveřích. Pomůžeš spolužákovi 
s domácími úkoly. Tajně trénuješ s kamarádkou, která při volejbalu neustále kazí servis. Matka 
Tereza vštěpovala svým sestrám, které pečovaly o umírající: „Nestačí, že se o ně staráte, 
musíte to dělat s úsměvem!“ 

DOBROTA  

Kde je Duch svatý, tam je dobrota. Bůh je zcela dobrý. Děláme-li dobro, přibližujeme se k Bohu. 
Ten, kdo stále koná dobro, se automaticky stává „dobrým“ – získá totiž návyk být k druhým 
dobrý. Promluvíš s bezdomovcem a koupíš mu noviny. Pomůžeš dítěti. Zastavíš se na slůvko 
s osamělým člověkem. Dokážeš trpělivě naslouchat starému člověku. Zajímáš se o to, co druhé 
trápí. Žít dobře a laskavě znamená žít v Božím stylu. V blízkosti dobrého člověka se dá 
svobodně dýchat a člověk rozkvete. 

VĚRNOST 

Kde je Duch svatý, tam je věrnost.  Bůh se nemění. Můžeš se na něho stoprocentně 
spolehnout, i když plní tvé prosby občas po svém, a ne zcela podle tvých představ. Je ti věrný,  
i když ty ho stejně jako ostatní lidé tisíckrát zrazuješ. Duch svatý ti pomáhá upevňovat srdce, 
aby tvá věrnost „vytrvala až do konce“, takže se budeš skutečně podobat Bohu. Znáš knížku 
Saint-Exupéryho o malém princi? Stojí v ní nádherná věta o věrnosti: „Stáváš se navždy 
odpovědným za to, cos k sobě připoutal.“ 

TICHOST 

Kde je Duch svatý, tam je tichost a mírnost. Tento dar Ducha nám říká: budeš mít odvahu,  
ale ta bude něžná, nenásilná, nerozboří v boji za dobrou věc víc, než vybuduje, uzdraví, něco 
krásného vytvoří. Budeš mít tedy odvahu, ale ta půjde ruku v ruce s láskou a trpělivostí. 
Dokázat něco velkého s láskyplnou trpělivostí – to je srdnatost, jaká se líbí Bohu.  
Ježíš zachránil svět zvláštním způsobem odvahy: šel cestou nenásilí až na kříž. 

ZDRŽENLIVOST 

Kde je Duch svatý, tam je zdrženlivost a sebeovládání. Duch svatý v tvém nitru ti pomůže stát 
se zcela sám sebou. Nebudeš lpět na věcech, které tě spoutávají, nebudeš závislý na lidech, 
kteří si tě chtějí omotat kolem prstu, ani na vůdcích, kteří ti neustále poroučejí. Chtíč si s tebou 
nebude dělat, co chce, nebudeš otrokem svých vášní. Budeš svobodně dělat to,  
co si ze srdce přeješ: dobro, pro které tě Bůh stvořil. 

Po všem, co teď už víš, bude zcela nemožné, abys byl křesťanem bez modlitby. To by pak šlo 
všechno do háje. Vztah mezi klukem a holkou nebude fungovat, když spolu nikdy nebudou 
mluvit o lásce, když se k sobě nebudou chovat něžně a nikdy se nebudou o sebe zajímat. 
Stejně tak je nemožné žít s Bohem, když člověk denně nevyhledává jeho blízkost. 

Co je modlitba? Jeden člověk to určitě věděl: svatá Terezie z Avily. Terezie byla vášnivá, nespoutaná 
žena a zároveň mystička (to znamená, že k ní Bůh mluvil s mimořádnou intenzitou). Církev ji považuje za 
asi největší učitelku modlitby. A co Terezie říká o modlitbě? - „Myslím si, že modlitba není nic jiného 
než rozhovor s přítelem, se kterým se často a rádi setkáváme, abychom si s ním promluvili, 
protože nás miluje.“ 

/zdroj:YOUCAT, Příprava na biřmování, vydalo Karmelitánské nakl.2013/  

Různá oznámení 
 V pátek 9. června 2017 se bude v naší zemi konat  

NOC KOSTELŮ. Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička 
Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický 
verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to 
verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou,  
NOC prozářila hvězdami.“ 

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, 
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů.  O mimořádném 
zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 500 000 návštěvnických vstupů 
zaznamenaných během večera a noci. 

 Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat  
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem 
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, 
v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo 
divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, 
poslechnout si varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít 
liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů. 

 Podrobný rozpis programu jednotlivých kostelů v Ostravsko-opavském děkanátu 
najdete na www.nockostelu.cz. V novojičínském okrese se do Noci kostelů zapojí např. 
Bílovec, Fulnek, Kopřivnice, Suchdol nad Odrou, Mořkov, Hladké Životice, Pustějov, 
Příbor aj.  

• V Novém Jičíně můžete navštívit sborový dům Českobratrské církve evangelické,  

kde bude od 17:30 - 18:30 hodin probíhat koncert skupiny Shirim Ashirim – tato 
pětičlenná skupina z Prahy se věnuje chvalozpěvům mesiánských židů v moderním 
zpracování. Všechny písně vycházejí z biblických textů a jsou zpívány v současné 
hebrejštině. Skupinu tvoří zkušení muzikanti hrající na řadu nástrojů. 

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

Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem 

17. června 2017, Kongresové centrum Zlín 

V měsíci červnu zveme do Zlína na jednodenní duchovní obnovu s tématem 

„Jak být solí země a světlem světa“, kterou povede známý a oblíbený 

exercitátor P. Vojtěch Kodet. 

Možná si někdy kladete otázky: Jsme ve své víře v Boha opravdu ukotveni? 

 Jak víru pravdivě žít a předávat dál? Věříme, že odpovědi na tyto zásadní otázky vám 

pomohou najít právě inspirativní a povzbudivé promluvy P. Vojtěcha Kodeta. V tématech 

zazní např. jak mluvit o víře s druhými lidmi, nebo proč se nám daří či nedaří evangelizovat. 

Jednodenní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 17. června od 9 hodin v krásných 

prostorách Kongresového centra ve Zlíně (náměstí T. G. Masaryka 5556). Součástí 

duchovního programu bude mše svatá a adorace, hudebně program obohatí chválová 

kapela ze Slavičína. Během dne bude možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo 

duchovnímu rozhovoru s knězem. 

Cena za účast je 100,- Kč/osoba, přihlašovat se můžete online na webových stránkách 

www.duchovniobnova.cz, kde najdete také podrobný program a další informace. 

K programu je možné si objednat oběd v ceně 90,- Kč, který bude vydáván v nedaleké 

menze. Rodičům nabízíme zdarma hlídání dětí od 4 do 15 let. Přijďte společně se svými 

blízkými nebo přáteli prožít výjimečné duchovní setkání. 

http://www.nockostelu.cz/
https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1319
http://www.duchovniobnova.cz/

