
 

3. července– 9. července 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.7. 

Svátek sv. Tomáše, 

apoštola 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za dar života u příležitosti 

životního jubilea 

Úterý 

4.7. 

Sv. Prokopa, opata 

 

Sv. Alžběty 

Portugalské 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

pohřeb–Miroslava Krutílková  

za †Zdeňka Hrachovce, dvoje 

rodiče, za živou rodinu 

s prosbou o Boží ochranu, 

Panny Marie a andělů 

strážných a za duše v očistci 

Středa 

5.7. 

Slavnost SV. 

CYRILA, MNICHA, 

A METODĚJE, 

BISKUPA, patronů 

Evropy, hlavních 

patronů Moravy 

St. Jičín 

 

17:00 
 

 

za farníky  
po mši sv. modlitební společenství 

Bernartice 9:15 mše svatá 

Čtvrtek 

6.7. 

Sv. Marie 

Gorettiové,  

panny a mučednice 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:15 
za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

7.7. 

Pátek 13. týdne  

v mezidobí 

 

1. pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

za Boží pomoc a ochranu pro 

syna Tomáše, snachu Martinu 

a vnoučata Tomáška a Aničku 

a za †Kateřinu, Libuši a Annu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

8.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Hruškovy, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu 

Neděle 

9.7. 

14. neděle  

v mezidobí 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Vavříka,  

† manželku a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou 

rodinu    /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá   /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá   /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

2.7.2017 13. neděle v mezidobí          32./ročník VIII. 
„Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.“Ž 88 

Náročné požadavky evangelia 

Znáte to, člověk raději něco udělá pro člověka, kterého má rád, než tam, kde se 
to po něm chce a má to jaksi nařízeno. Pokud nenacházíme pro své jednání 
uspokojivou motivaci, býváme otrávení a naštvaní. A právě naštvaní můžeme být 
někdy z nároků evangelia. Ježíš po nás „chce" milovat nepřátele, odpouštět 77x 
za den (tedy neomezeně), být trpělivý se slabšími, vykašlat se na výkon, obdiv  
a úctu lidí a nasadit se pro věci, které v  očích světa nejsou nic…  Někde vzadu 
se nám možná ozývá: „Proč bych vlastně měl/a?“ 

Ať je člověk takový nebo makový, Bůh neuhne 

Pokud nás například požádá přítel naléhavě o pomoc pro své dítě, uděláme to 
pro něj přes všechny pochyby rádi. Možná si řekneme: „To jeho dítě je tak 
nemožné, rozmazlené, neví nic o životě, o námaze, o tom, jak já mám naloženo 
a já…  Ale je to dítě mého přítele, udělám to pro něj a udělám to rád.“ 

Přítelem, který nás dnes o to prosí, je Ježíš. Nenárokuje na nás své 
nesplnitelné, nepochopitelné požadavky, ale obrací se na nás jako přítel 
s naléhavou prosbou.  Své přátelství k nám i těm okolo nás nepotvrzuje jen 
slovy. Dal svůj život. Výše uvedený citát z Bible nám to připomíná: Ať už se ve 
svém životě člověk nachází kdekoli, Bůh ho miluje. Nezastaví ho, že je člověk 
takový nebo makový, nezastaví ho nedokonalosti, slabost. Kristus za každého 
umřel, když byl ještě hříšník.  Ani ty nejsi výjimkou. 

Všichni jsme na jedné lodi 
Kristus za mě zemřel, 

o i když jsem o něm ani nevěděl/a 

o i když jsem o něj  nestál/a, 

o i když jsem ze za něj styděl/a, 

o i když jsem se před ním chtěl/a skrýt, 

o i když jsem zraňoval lidi kolem sebe, 

o i když jsem zklamal/a sebe i ostatní, 

o i když jsem byl/a  ten nejchytřejší a přitom jsem byl/a mimo. 

o i když jsem to vzdal/a  a rezignoval na život v Pravdě, 

o i když jsem si užíval/a, zatímco bratr stál u mých dveří. 

Ať už dnes stojím jakkoli daleko, pro Boha to není překážka. 

Děkuji, že´s  to s nikým  nevzdal a nevzdáváš. 
/www.vira.cz/ 



NAŠE ROLE PŘI NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ 

Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu 
„Všeobecného úvodu do misálu“ 

Zpracoval P. Ladislav Simajchl 

Úvodem 

„Nic horšího by se při obnovené liturgii nemohlo přihodit, než že by zůstalo při zavedení 
nových forem – bez přivlastnění ducha, bez nového smýšlení. Toto nebezpečí hrozí jak nám 
kněžím, tak našim věřícím.“ K tomuto konstatování dospěli účastníci mezinárodního zasedání 
profesorů pastorální liturgie v Beuronu už v roce 1981. A svatý Otec Jan Pavel II. prohlásil  
na světové synodě biskupů v Římě roku 1985: 

„Především myslím na základní důležitost solidního liturgického vzdělávání. Je žádoucí  
jak u kněží, tak i u věřících, mají-li se závěry koncilu věrně a moudře vnést do praxe 
liturgického dění ve farnosti. Konstituce o liturgii nazývá liturgii zdrojem a vrcholem života 
církve. Ale jak málo se ve farnostech děje pro to, aby se tato slova stala skutečností. Liturgie 
dobře slavená a dobře chápaná přináší život do farního společenství.“ 

Svatý Otec má o liturgickém slavení vysoké mínění. 

Jenže u leckoho se nyní – léta po koncilu – objevuje spíš zklamání nad mocí liturgie. 
V nadšení nad lidovou řečí ve mši se čekalo, že na české bohoslužby se budou hrnout davy 
lidí. Ale to se nestalo. Kněží si dali práci, aby se naučili „po novém“ přesně sloužit, aby zvládli 
nové rubriky do posledního písmene, aby vše odříkali a odmodlili do posledního slova.  
Ale zevnější výsledek nebyl úměrný. Proč? Protože s novými nástroji se tu pracovalo postaru. 
Skutečná obnova farnosti nastala jen tam, kde se začali učit všichni, od kněze až po školáky, 
liturgii spolusloužit v novém duchu. – Kde se všichni učí prožívat přítomnost Ježíše, který 
k nám promlouvá, který tu jedná. 

Obnova liturgie přináší ovoce jen tam, kde probíhá společně i obnova života farního 
společenství. Kde s přijetím nové liturgie se odkládají staré zvyklosti. 

Kardinál Mayer řekl na tiskové konferenci ve Vatikáně roku 1986: „Pokoncilní obnova liturgie 
má tři fáze: První je vydání liturgických knih v lidové řeči. Druhá je zavedení obnovené liturgie. 
Třetí fází je inkulturace. Liturgie se má přizpůsobit národním zvyklostem, stát se živou liturgií 
živého společenství. Má se sjednotit s cítěním lidí, aby vytvářela communio – bratrské 
společenství v lásce, kde lidé žijí pospolu a navzájem pro sebe. Tato inkulturace liturgie je 
úkol na léta. Zbývá proto ještě mnoho úkolů v liturgické reformě.“ 

Tomuto odkládání starých zvyklostí a přisvojování nového myšlení musíme napomáhat.  
Zde si jen naznačme, o jak citlivé a složité přístupy se tu jedná: 

- Dříve bylo úkolem kněze, aby zbožně a přesně celebroval – lidmi se nesměl dát rušit. Teď 
má navíc zvládnout i umění, jak navázat a udržet kontakt s účastníky bohoslužby. Nestačí např. 
slova pozdravu odříkat – má osobním srdečným slovem uvedení do bohoslužby strhnout obec 
k Bohu, navodit společenství. 

- Dřív bylo sedadlo kněze místem pasivního čekání. Dnes je to předsednické sedadlo 
hlavy shromáždění. 
- Dřív stál kněz u oltáře zády k lidem. Ti vzadu celebranta kašláním a hlukem leda rušili. 

Dnes je obrácen k lidem. Ani misál nemá po straně, aby neměl hlavu obrácenou na bok. 
Má jej před sebou, bez pultíku. Může tak lépe listovat, postoj k lidem je přirozený. Prázdno 
kolem kalicha a pateny zvýrazňuje symbolickou řeč mešních darů. 
- Dřív bylo ticho více méně pasivním čekáním. Teď je součástí liturgického dění jako 

aktivní meditace, vyznění slova, gesta. 
- Dřív bylo úkolem věřících nedělní mši zbožně slyšet. Teď mají věřící bohoslužbu 

spoluslavit, konat svou roli, aktivně se podílet. 

Když si máme všichni osvojit tolik nových postojů a názorů, není divu, že předseda 
kongregace pro bohoslužbu, kardinál Mayer volá, že se o mši svaté příliš málo mluví. 

Mají-li kněží celebrovat niterně, oduševněle, - má-li být bohoslužba pro všechny otevřením 
srdce v radostné modlitbě, pak o ní musíme stále meditovat. 

Liturgie má být směrnicí víry a života. Proto je nutno liturgické symboly stále vysvětlovat. 
Ono to pro dnešní lidi není nic snadného, když mají liturgii chápat a prožívat. A kdo ji 
nechápe a neprožívá, ten se nudí, ten ji opouští. 

-------------------------------------------------------------------------------
Pozn.: pokračování v dalších číslech farního zpravodaje; můžete se 
těšit na kapitoly s názvy: Kdo se v kostele nudí?, Boží lid kolem oltáře, 
Proč jdeme v neděli do kostela? Co je to – nedělní mše? Cizí slova  
v naší bohoslužbě, Posvátná znamení – mluva symbolů…a mnoho 
jiných námětů k hlubšímu prožívání a slavení mše svaté  

------------------------------------------------------------------------------- 

Různá oznámení 
Olomouc bude v létě hostit 6. celostátní setkání mládeže, ve dnech  
15. – 20. srpna na něj zamíří tisíce mladých lidí z celé České republiky. Program 
pro ně připravují už nyní stovky dobrovolníků, přímo v Olomouci jich v srpnu bude 
pomáhat asi 700.   

Pro mladé účastníky se chystají přednášky, workshopy, koncerty, diskuze, i různé 
sportovní aktivity. Přijede také většina českých a moravských biskupů, účast 
přislíbily také některé významné osobnosti z kulturního i politického prostředí. 

Přihlašování je možné na webových stránkách www.olomouc2017.signaly.cz, kde 
najdete také podrobnější informace.  

„Tématem letního setkání je „Nebojte se,“ pro mladé to znamená například - 
nebojte se přijímat rozhodnutí, nebo nebojte se budoucnosti. Mluvit se bude také  
o rolích muže a ženy nebo o tématu křesťan a společnost,“ shrnul hlavní organizátor 
akce Jan Balík. 

Celostátní setkání se koná přibližně jednou za pět let, poslední proběhlo v roce 2012 
ve Ždáru nad Sázavou a před tím v roce 2007 v Táboře. Vždy mu předchází 
celostátní fórum mládeže, kde zástupci mladých lidí diskutují s biskupy o aktuálním 
dění a problémech, se kterými se potýkají. Toto fórum proběhlo v Olomouci na konci 
února. Závěry z něj poslouží mimo jiné jako podklad pro Biskupskou synodu  
o mladých lidech, která se koná v roce 2018 ve Vatikánu. 

http://www.olomouc2017.signaly.cz/

