
 

12. června – 18. června 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.6. 

Památka  

bl. Marie Antoníny 

Kratochvílové, panny, 

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Úterý 

13.6. 

Památka  

sv. Antonína 

z Padovy, kněze  

a učitele církve 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za duchovní 

sílu, za Antonína Hrachovce, † 

rodiče a živé Antoníny v naší 

vlasti na přímluvu Panny 

Marie a za duše v očistci 

Středa 

14.6. 

Středa 10. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:15 

za † bratra MUDr. Víta 

Dokládala 

modlitební společenství 

Janovice 16:00 mše svatá 

Čtvrtek 

15.6. 

Slavnost  
TĚLA A KRVE PÁNĚ 

 

Boží Tělo 

St. Jičín 17:00 

za farníky, po mši svaté 

průvod ke 3 oltářům, 

družičky, dechová hudba 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

16.6. 

Pátek 10. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Petřkovského, 

dceru Toničku, † zetě a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

17.6. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Vahalíka  

a živou a † rodinu 

+ křest: Martin Lukáš Oliva 

Bernartice 15:00 
svátost smíření 

prvokomunikantů a rodičů 

Neděle 

18.6. 

11. neděle  

v mezidobí 

St. Jičín  7:45 

za 2 † rodiče, 2 † švagry, duše 

v očistci a na poděkování 

Pánu Bohu za přijatá 

dobrodiní s prosbou o ochranu 

Panny Marie a dar zdraví pro 

celou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 
mše svatá-1. svaté přijímání 
/o.Jiří, o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 
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11.6.2017  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  

29./ročník VIII. 

„Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, - chvályhodný a svrchovaně velebený navěky!“ Dan 3 

Model ideálního soužití lze najít v Bohu 
Ideální model vzájemného soužití, vzor království Božího lze najít v Bohu. 
Odpověď na to, co je to skutečné společenství, nalézáme v Nejsvětější 
Trojici. Dobře to vidíme na ikoně Trojice od Rubleva. Všichni tři sedí  
u jednoho stolu: základem všeho lidského společenství je společné jídlo, 
utváří ho a posiluje.  

„Můžeš se stát ještě více sám sebou.“ 
Podívejte se na zmíněnou ikonu: ani jedna z oněch tří osob se nám nedívá do tváře, nesedí  
v řadě, dívají se na sebe navzájem. 

Dělají to ale velice diskrétně, váhavě, nesetkávají se pohledem, čímž jako by dávali najevo úctu, 
kterou mají k sobě navzájem. Nikdo se nezdá být první, nikdo poslední. Nejsou ani odtažití, ani se 
jeden ve druhém neztrácejí. Jako by si navzájem říkali: „Přede mnou můžeš být takový, jaký jsi. 
Respektuji tvou výjimečnost.“ Nebo lépe: „Můžeš se stát ještě více sám sebou.“ Skutečné 
společenství podle vzoru Trojice totiž není splynutí ani sloučení. Skutečná láska respektuje 
odlišnost druhého. Je to, jako by Otec říkal: „Staň se ještě více Synem“, a naopak. Stejně to platí  
i pro Ducha. Láska nevylučuje odlišnost, naopak: respektuje jedinečnost druhého.  

„Co pro tebe mohu udělat?“ 
Když je budeme pozorovat dále, uvědomíme si, že se všichni tři na sebe dívají s velkou pokorou. 
Možná naplňují slova apoštola Pavla: „… z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než 
je sám“ (Flp 2,3). Jeden sklání hlavu před druhým, ani ne tak ze zdvořilosti, jako spíše v duchu 
služby. Jako by si navzájem říkali: „Co pro tebe mohu udělat?“ Skutečné společenství spočívá ve 
vzájemné poslušnosti. Jeden z nich je dokonce nakročen, jako by chtěl vyjít z ikony ven, k nám. 
Sedí na kraji židle, připraven k tomu, aby byl vyslán.  

Jako by na někoho čekali… 
Ikona je otevřena směrem k nám. U stolu je ještě jedno místo naproti: na naší straně. Jako by 
někoho čekali, hosta, který má ještě přijít. Každé skutečné společenství je totiž otevřené  
a pohostinné: nechává u prostřeného stolu vždy volné místo… 

/ z knihy: Godfried Danneels, Přijď království tvé, vydalo Karmelitánské nakl. / 

Láska je vztah.  

Bůh, který by nebyl jeden v trojici, by neměl žádné vztahy. 

Kdyby Bůh byl jenom jeden, nebyl by žádná láska. Monistický Bůh nezná lásku. 

Křesťanská naděje, naděje přesahující všechno konečné, 

leží v tom, že jsme pozváni vstoupit do vnitřního života trojičného Boha. 

/z knihy: Ludvík Armbruster, Tokijské květy/ 



 

Příběh (nejen) pro děti z knihy Bajky o moudré sově, napsal Tomáš Špidlík 
 

Pes, který mluvil lidskou řečí 
Starý pan Adolf bydlil sám v opuštěném domě na venkově. Neměl příbuzné  

a nenavazoval přátelské vztahy s jinými lidmi. Jediný, s kým se pokoušel rozmlouvat, 

byl jeho pes. Obracel se k němu s mnoha slovy, ale jako odpověď dostával jen 

zaštěkání, nebo mu pes občas olízl ruku. To Adolfa rozesmutňovalo. Kladl si otázku: 

„Pročpak zvířata, kromě papoušků, nemohou mluvit jako my? Pročpak jsi, Pane Bože, 

stvořil zvířata jako němé tváře?“ 

Až jednoho dne četl v novinách zprávu, že si zvířata zvolila za krále lva, který byl 

předtím v cirkusu, kde se naučil mluvit lidskou řečí. Adolf se 

rozhodl, že ho navštíví a že mu předloží plán, který považoval 

přímo za geniální. Dal se tedy na cestu, aby krále lva vyhledal. 

Nebylo to ovšem snadné. O jeho sídla věděla jenom zvířata, a ta, 

jak jsme slyšeli, jsou němá. Ale jistými posunky se Adolf s nimi 

přece jenom dorozuměl,  a tak se mu podařilo vypátrat jeskyni, 

kde jeho výsost král v létě přebýval. Strážci u vchodu bohužel 

neporozuměli tomu, co jim Adolf říká, a málem by ho byli požrali. 

Naštěstí sám král slyšel hřmot, vyšel ven a vyslechl Adolfovu řeč. Jednalo se  

o následující návrh: „Jeho výsost král lev ať dá rozkaz, aby se zvířata od mládí učila 

lidskou řeč. Když to svedou papoušci, proč by to nedokázali také ostatní!“ 

Král lev Adolfův návrh příliš neocenil. Byl totiž pyšný na to, že takovou dovednost 

má jen on sám a že je proto výše než ostatní. Nechtěl však působit nezdvořile, a proto 

vyřešil problém jako jindy, když míval pochybnosti. Prohlásil: „Mám výbornou 

poradkyni, moudrou sovu. I ona mluví lidskou řečí, protože od mládí poslouchala každý 

večer u oken lidí, všude tam, kde viděla světlo. Ta ti poví své mínění.“ 

Moudrou sovu nemusel Adolf hledat, objevila se sama. Nemusel jí ani opakovat to, 

co předložil králi, protože poradkyně vyslechla, o čem se v jeskyni 

mluvilo. Avšak také ona měla výhrady: „Mluvit lidskou řečí! Jsi si jistý, 

že by to bylo užitečné pro zvířata a k prospěchu lidem samým? Hleď,  

co ti poradím. Pošli svého psa ke knížeti papoušků. Dáš-li mu slušnou sumu 

peněz, on naučí tvého psa mluvit za dva měsíce.“ 

Za pokus to stojí, pomyslel si Adolf. Poděkoval moudré sově, uklonil se hluboce 

směrem k jeskyni, kam se mezitím odebral jeho výsost král lev, a vrátil se domů. 

Vybral z krabice, kterou měl ukrytou, značnou sumu peněz, s velkým dojetím pohladil 

psa a pokynul mu, aby šel s ním. Ale kde hledat knížete papoušků? Dozvěděl se to  

ve městě od ptáčníka, který papoušky prodával. 

Bylo sice snadné knížete najít, bylo však obtížné s ním mluvit, přestože lidskou řeč 

znal. Než Adolfa přijal, nechal ho čekat šest hodin a potom sám dlouho mluvil jenom  

o sobě. Když konečně vyslechl Adolfovu žádost, otevřel zobák a zmocnil se peněz, 

které mu byly nabídnuty. Potom prohlásil důstojně: „Přijímám návrh. Za dva měsíce 

bude pes mluvit dokonale, jak řečníci v parlamentu. Vrať se sem ve stanovený čas 

a vezmeš si ho domů.“ 

Tak se stalo. Nikdo neví, jaké metody kníže papoušků užil. Jisté je, že když se 

k němu po dvou měsících Adolf vrátil, aby svého psa odvedl, ten vyskočil radostí  

a oslovil ho s mírně americkým přízvukem. „Dobrý den, pane Adolfe. 

Jak jsem šťasten, žes přišel, aby sis mne odvedl domů.“ Adolfa to tak 

dojalo, že vzal psa do náručí a cestou vícekrát popusinkoval  

na hlavě. 

A jak to bylo dál? Když přišli domů, pes nezaštěkal, ale otevřel 

tlamu po lidsku: „Copak bude dnes k večeři?“ Adolf spěchal 

k ledničce a vybral tam konzervu s masem pro psy. „Už mi nechutná,“ 

řekl pes. „Když teď mluvím jako člověk, zasloužím si lepší stravu.“ „Ale můj 

drahý,“ odpověděl Adolf, „jsme chudí lidé, musíme se spokojit s tím, co máme.“ 

„Ale já nejsem chudý pes,“ zabručelo zvíře. „Když teď mluvím cizím jazykem, chci, 

aby se se mnou zacházelo lépe, lidsky.“ 

Jaké to zklamání pro Adolfa! Měl teď psa, se kterým sice mohl rozmlouvat,  

ale jehož řeč byla hrozně nevychovaná. A bylo to den ze dne horší. Pes nadával, 

když se mu donášelo jídlo, užíval hrubých slov, když měl ráno vstávat, kritizoval 

každý Adolfův pohyb. A ten, když se s ním pokoušel rozumně promluvit, jako 

odpověď slyšel nějakou nehoráznost, která se podobala štěkání. 

Nakonec to už nemohl vydržet. Rozběhl se ven. Nešel za králem lvem,  

ale zavolal si moudrou sovu a zeptal se jí na radu: „Mělas pravdu, nebylo to 

užitečné naučit psa lidské řeči. Najde se někdo, kdo by ho to odnaučil, aby zase 

štěkal, jak mu tlama narostla?“ „To nejde,“ prohlásila sova. „Teď musíš snášet 

svého společníka takového, jaký je. Ale pochopil jsi základní pravdu: není dobré 

mluvit ústy po lidsku a uvnitř přitom zůstat se psím srdcem.“ 
/vydalo nakl.Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011/ 

Různá oznámení 
o Závěrečná dětská mše svatá v tomto školním roce se uskuteční v pátek  

23. června v 17 hodin. Poté jsou VŠICHNI farníci zváni ke společnému setkání na farní 

zahradě, kde bude připraveno opékání a posezení u táboráku. Špekáčky, chleba a nápoje budou 

zajištěny, příp. můžete přinést něco dobrého ke kávě. Otec Petr velmi rád uvidí své ovečky  

a farní rodinu 

 


