
 

26. června– 2. července 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.6. 
Sv. Jana a Pavla St. Jičín 17:00 

poděkování Bohu a Panně Marii 

za všechna obdarování  

s prosbou o vedení Duchem 

svatým a dar zdraví 

Úterý 

27.6. 

Sv. Cyrila 

Alexandrijského, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 17:00 

za † Ladislava Hanzelku, za 

† rodiče Hanzelkovy, † rodiče 

Horákovy a † syna, Boží ochranu 

pro živ. rodinu a za duše v očistci 

Středa 

28.6. 

Sv. Ireneje,  

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 

 

17:15 
 

za † Josefa Rybáře,  

za † Ladislava Frydrycha  

a manželku Marii a za duše  

v očistci 

modlitební společenství 

Hůrka 16:00 mše svatá 

Čtvrtek 

29.6. 

Slavnost SV. 

PETRA A PAVLA, 

APOŠTOLŮ 

St. Jičín 17:00 

za P.Petra a P.Pavla Dokládalovy 
/po mši sv. přednáška  

PhDr. Radomíra Malého:  

Současná situace v církvi a ve světě/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

30.6. 

Svatých 

prvomučedníků 

římských 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za živé a † hasiče při 

příležitosti 135 let založení 

SDH Starý Jičín-Vlčnov 
/celebruje pomocný biskup  

Mons. Martin David/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

1.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

1. sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 za † Mgr. Věru Dokládalovou 

Neděle 

2.7. 

13. neděle  

v mezidobí 

 
sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 
pouť k Boží Prozřetelnosti 

za farníky /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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Proč je tak důležité zasvětit se 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

/dokončení článku z minulého čísla farního zpravodaje/ 

MŮŽEME PANNĚ MARII ZASVĚTIT JINÉ LIDI? 
 

Víme, že Panna Maria ve Fatimě výslovně žádala zasvěcení celých zemí a světa svému 
Neposkvrněnému Srdci. To vzbuzovalo a stále vzbouzí mnoho otázek; například zda bylo 
možné zasvětit Rusko, když se oficiálně prohlásilo za ateistický stát; a jestli je možné 
zasvětit druhé lidi, aniž bychom se dotkli jejich osobní svobody. 
 

Svatý papež Jan Pavel II. interpretoval význam tohoto zasvěcení na základě již citované 
věty z Ježíšovy velekněžské modlitby: „Pro ně se posvěcuji, aby i oni byli posvěceni  
v pravdě“(Jan 17,19). Úkon zasvěcení je tedy ve vztahu k druhým jakási forma přímluvné 
modlitby. Musíme rozlišovat mezi výslovným zasvěcením, které není možné vykonat bez 
osobního rozhodnutí, vůle druhého a jeho osobní účasti na něm (jako např. křest),  
a zasvěcením formou přímluvné modlitby. To druhé je výrazem naší lásky k druhým  
a Boží touhy, neboť Bůh chce, aby všichni byli spaseni. I zde se však dotyčný člověk 
otevírá vyprošované Boží milosti, na rozdíl od různých slov zaklínání, jen na základě svého 
svobodného souhlasu, a proto na této formě přímluvné modlitby nemusíme vidět  
nic magického. 
 

Takto můžeme zasvětit všechny, nad kterými nám byla svěřena autorita a odpovědnost  
za ně (jako např. rodičům za své děti, knězi za svou farnost, biskupovi za diecézi, 
panovníku za konkrétní zemi, papeži za celý svět, atd.). Takové zasvěcení lze rovněž 
vykonat na základě sounáležitosti s těmi, které zasvěcujeme. Je to vlastně vyjádření naší 
touhy, aby byly odstraněny všechny překážky a Bůh mohl našim bližním žehnat,  
aby mohl v jejich životě svobodně působit. Podobně jako se angažujeme v lidské 
rovině a pomáháme lidem např. při humanitárních akcích, nemělo by být divné,  
že na duchovní rovině vyprošujeme druhým milost Boží a ochranu Panny Marie. 
 

PROČ PRÁVĚ ZASVĚCENÍ SE NEPOSKRVNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE? 
 

Z Bible známe, že se Bohu zasvěcovaly různé osoby, místa i časy, např. velekněz Árón  
a mužští prvorozenci; svatostánek, oltář a jeruzalémský chrám; den sobotní a jiné svátky, 
např. slavnost stánků. Úmyslem zasvěcení bylo převést to lidské, co nám bylo dáno,  
pod sféru božského. Smyslem našeho zasvěcení je tedy vědomé otevření se našemu 



„zbožštění“, jak by řekli východní křesťané: Toužíme, aby vše v nás patřilo Bohu a podléhalo 
Božímu působení. 
 

Jaká je v tom úloha Panny Marie? Taková, jakou jí dal sám Bůh: to ona umožnila, aby Boží Syn 
přijal lidské tělo, doslova „stal se tělem“, v němž pak zasvětil Bohu i nás. Přitom její role není 
totožná s rolí Boží, ona je a zůstává člověkem. V dějinách spásy jí však bylo darováno takové 
postavení, jaké neobdržel žádný člověk: stala se v Novém zákoně prvním člověkem, 
dokonale zasvěceným Bohu. Její tělo se stalo místem, kde došlo k Božsko-lidskému 
zasvěcení Ježíšovu. Nejprve v jejím srdci a pak v jejím těle, jak píše sv. Augustin. V duchovním 
smyslu v ní takto může docházet k zasvěcení každého, kdo je „jedno tělo“ s Ježíšem. Maria 
nám byla darována jakožto Matka, která nám pomáhá svým příkladem, přímluvami  
a mateřským působením v našem zasvěcení se Bohu; jinými slovy, Matka Ježíšova je i naší 
matkou, proto i nás bolestně rodí k plnému životu v Duchu. 
 

Nesmíme ji chápat jako nějakou „bohyni“ – pravý opak je pravdou! Maria je plná Boha právě 
proto, že zůstává nepatrnou a pokornou Služebnicí Páně. Jen proto v ní Duch Svatý mohl 
uskutečnit své mistrovské dílo, protože Maria s ním díky svému Neposkvrněnému Srdci 
dokonale spolupracovala. Mariánští teologové všech dob prohlašovali, že tam, kde je Maria, 
přispěchá i Duch Svatý, a naopak (např. sv. Ludvík M. Grignion). Můžeme tedy říci, že to,  
co v nás Duch Svatý působí Božsky, Panna Maria v nás vytváří lidsky. A tato úzká a plodná 
spolupráce božského a lidského v nás se může odehrávat v prostředí jejího srdce. 
 

V neposlední řadě je třeba připomenout, že úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie je také úkonem poslušnosti pro všechny, kteří věří, že zjevením Panny 
Marie ve Fatimě se udál přímý zásah Boží do naší doby. Pokud nepochybujeme  
o věrohodnosti této události a poselství, není třeba, abychom plně rozuměli jeho významu, ale 
spíš abychom v poslušnosti vykonali to, k čemu jsme byli vyzváni. 

/P.Vojtěch Kodet, Th.D., OCarm, www.vojtechkodet.cz/ 

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

Panno Maria, Matko Boží,  
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. 

Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! 
Uchraň mě ode všech nebezpečí. 

Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, 
abych si zachoval čistotu duše i těla. 

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. 
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil 

a obětoval za obrácení hříšníků 
a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. 

Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. 
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. 

„A NAKONEC – MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!“ (Panna Maria ve Fatimském zjevení).  

Různá oznámení 

Tipy na letní akce 

 Ve dnech 5. až 9. července 2017 se v Brně uskuteční 28. ročník Katolické charismatické 
konference. Motto: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha"  
(Ez 36,26) Zahraničním hostem letošní konference bude francouzský kněz  
a řeholník P. Daniel Ange. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na 
brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. 
Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, 
společná modlitba a bohoslužby. Přihlašování přes internet již probíhá a bude ukončeno 
25.6.2017 ve 12.00 hodin, ale na konferenci můžete přijet i bez přihlášení. Více 
informací najdete na www.konference.cho.cz. 

Využijte nabídky k rekreaci nejen těla, ale i duše ! 
 Přijměte pozvání na poutní místo v Koclířově u Svitav k prožití Vaší letní dovolené. Nabízíme 

program pro všechny věkové kategorie. Máme pro Vás připravený program na každý den, který 

obsahuje jak duchovní program, tak různé hry pro děti, letní kino, společnou vycházku, společné 

výlety. To vše doplňuje naše Klášterní cukrárna s restaurací Fatima, rozsáhlý přírodní areál a naše 

pohodlné pokojíčky s WIFI připojením. Věříme, že se Vám bude u nás líbit  

Nabízíme: 

 Ubytování (pokoje s vlastním sociální zařízením nebo ekonomické 

ubytování) 

 Plnou penzi a stravování v Restauraci Fatima (denní menu, minutky, 

pizza...), Klášterní cukrárna 

 Wi-fi připojení v hlavní budově a na penzionu Fatima 

 Dětské atrakce (bazének, skluzavka, houpačky apod.), možnost zapůjčení 

stolních her, rozsáhlý přírodní areál 

 Každodenní duchovní program - společné modlitby a mše svatá 

 Ve středu dopolední duchovní obnova pro dospělé a děti a celodenní adorace 

 Nabídka společných výletů - předběžná nabídka na www.cm-fatima.cz/rekreace 
  

V roce 2017 se na Vás těšíme v těchto termínech: 
I.Turnus     pondělí 3.7. – pondělí 10.7.2017 

II.Turnus                                pondělí 10.7. – pondělí 17.7.2017 

TÁBOR PRO DĚTI               neděle 16.7. – neděle 23.7.2017 

III.Turnus                               pondělí 24.7. – pondělí 31.7.2017 

IV.Turnus                               pondělí 31.7. – pondělí 7.8.2017 

V.Turnus (s poutí ke sv. Filoméně) pondělí 7.8. – pondělí 14.8.2017 

VI.Turnus                               pondělí 14.8. – pondělí 21.8.2017 

EXERCICIE PRO MLADÉ   pondělí 21.8. – pondělí 27.8.2017 

Další informace a přihlášení na emailu recepce@cm-fatima.cz nebo tel. 731 646 800. 

 

 V termínu 4. - 5. července budou na Velehradě probíhat Cyrilometodějské slavnosti. 
Z programu doporučujeme zvláště úterní VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE.  Účinkující: Jiří Pavlica  
a Hradišťan, Marie Rottrová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Peter Cmorik, Jaroslav 
Wykrent a další. Ve 20.00 začíná přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka.  
Ve středu 5. července v 10.30 bude v rámci Národní pouti sloužena SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE 
SVATÁ. Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy. 
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové. Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí 
a Českým rozhlasem Praha.  

http://konference.cho.cz/media/24863/KCHK09_Mapka_Brno.pdf
http://konference.cho.cz/media/24863/KCHK09_Mapka_Brno.pdf
http://na/
http://www.cm-fatima.cz/nabidka-x
http://www.cm-fatima.cz/nabidka-x
http://www.cm-fatima.cz/nabidka
http://www.cm-fatima.cz/prirodni-areal-cm-fatimy
mailto:recepce@cm-fatima.cz

