
 

14. – 20. srpna 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.8. 

Památka sv. 

Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze  

a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

na přímluvu Panny Marie za 

uzdravení o.Michala Jadavana,  

za † o.Matouše Pazderu, za  

† Antonína Hrachovce a syna  

a za živé a † řeholní sestry 

Úterý 

15.8. 

Slavnost 

NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 

- doporučený svátek 

St. Jičín 17:15 za farníky 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Středa 

16.8. 
Sv. Štěpána Uherského St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Hozákovu 

a Kunceovu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

17.8. 

Čtvrtek 19. týdne  

v mezidobí 

Palačov 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

18.8. 

 

Pátek 19. týdne  

v mezidobí 

 

Sv. Helena 

 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Františka a Marii 

Jakůbkovy, zetě Ludovíta 

Lindovského, pravnuka 

Damiánka a živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

19.8. 

Sv. Jana Eudese,  

kněze 

St. Jičín 17:15 
za † Jiřího Heralta, † bratra 

Jaroslava a za živou a † rodinu 

Bernartice 12:00 
svatba – Jakub Merta  

a Kateřina Smetanová 

St. Lhota 16:00 
mše svatá   /o.Petr/ 

žehnaní hasičského auta 

Neděle 

20.8. 

 

20. neděle 

v mezidobí 

 
 

St. Jičín  7:45 

za † Františka a Marii Rosovy, 

† syna, † dceru a na 

poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu     /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 hodová mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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Chůze po vodě 

Vypráví se žert o třech teolozích, kteří diskutovali na břehu jezera. Unavili se a měli žízeň. A vidí, 
jak uprostřed jezera plují láhve piva. Řeknou jednomu: „Máš-li víru, jdi na jezero a dones nám něco 
k pití!“ Šel a donesl. Potom přišla řada na druhého. Také donesl. Když poslali třetího, ten spadl do 
vody. Dva předcházející do sebe šťouchli: „Měli jsme mu přece jenom povědět, kde jsou ty kameny, 
po kterých má jít!“ 

Zázrak evangelia, při němž Ježíš, a pak sv. Petr, chodí po jezeře, se zdá podivný. Vypadá, jako by se 
vymkl z logiky všech ostatních. Kristus uzdravuje nemocné, slepé, křísí mrtvé. Vždycky tu jde o skutek 
lásky. Pomáhá se tu někomu, kdo je v bídě. Chodit po vodě zní pohádkově, mytologicky. Když tuto 
námitku dali studenti jednomu katechetovi, usmál se a řekl: „Všecky ostatní Ježíšovy zázraky jsou 
k užitku nějakého jednotlivce. Tento je naopak pro nás všechny. Vždyť celý náš život je chůzí po vodě 
a jsme rádi, že se neutopíme.“ 

Za vtipnou odpovědí se skrývá vážná zkušenost. Kdo z nás by si nepřál mít pevnou půdu pod 
nohama, když něco podniká, když staví dům a vůbec když žije. V moderním slovníku se mluví  
o sociálním zajištění: pojištění nemocniční, pro stáří, proti nehodám v autě atd. S placením pojištění 
jsou spojeny velké výlohy, ale ty jsou nutné. Raději se uskrovníme jinde. A přece se 
mnoho věcí pojistit nedá. Neexistuje pojištění pro rodinnou věrnost, pro domácí 
štěstí, pro přátelství, pro všecko to, co nás má učinit šťastnými. Chodíme tu po 
vodě. O koho se můžeme opřít? Motiv žalmů a celého Starého zákona se stále 
opakuje: Bůh je jediné útočiště, on je skála, pevné místo uprostřed příbojů moře 
(srov. Žl 40,3). Vyjadřuje to samo slovo pro víru v hebrejštině: aman. Známe je 
z modliteb. Ty totiž normálně končí závěrem: amen, tak jest, tak tomu věříme, o tom jsme si jisti. Tak 
si tedy byli jisti i zbožní Židé, ačkoli jejich dějiny byly plny nejistoty, putování, vyhnanství, cizích 
okupací. O koho se mohli opřít? Viděli, jak jiné národy zanikají, jak se tehdejší velmoci hroutí. Jaké 
naděje na budoucnost mohl mít malý nárůdek mezi vojenskými kolosy, jako byli Egypťané nebo 
Syrové? A přesto neutichá zpěv žalmů: „Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! Mnoho jich na mě 
dotírá! Mnoho jich o mně říká: ´Ani Bůh mu nepomůže´. Odpověď žalmisty je pevná: „Klidně jsem 
ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě 
obkličují“ (Žl 3,1n). 

Tento biblický postoj je docela odlišný od mentality, která vládne ve veřejném i soukromém 
mínění dneška. Marxistické i nemarxistické systémy předpokládají, že se musí nejdříve dobře 
uspořádat celá společnost, pak se teprve může jednotlivec rozvinout a cítit bezpečným v bezpečném 
státě. Podnikatelé se opírají o pevnou valutu, techničtí konstruktéři o solidní materiál a správné 
výpočty. I na moře se smí vyplavit loď jenom po mnoha schváleních, s úředním podpisem, že je 
všecko zaručené. Evangelní zázrak o chůzi na vodě se v tomto prostředí divně vyjímá, připadá nám 
fantastický. Někomu by se mohlo i zdát, že nabádá k neodpovědnosti, která je trestná. 

A přece je v životopisech svatých tolik příkladů o tom, jak je zachránila jenom víra v Boha, a to 
často v situacích, které byly docela beznadějné. Sv. Don Bosco začíná stavět kostel s malým 
penízkem v peněžence. Je rozumné vydat se na moře budoucích dluhů, jež nebude moci zaplatit? 
Jeden kněz v Itálii jej napodobil a špatně to skončilo. Začatá novostavba se stala zříceninou a nic 
nepomohly krásné výzvy k důvěře v Boha. Sv. Petr se vydal na moře, až ho k tomu Kristus vyzval. 



Ježíš však nevyzval všechny. Spoléhat na zázračnou Boží pomoc není dáno všem. V normálních situacích 
bychom dokonce řekli, že tu jde o pokoušení Boha. 

Ale i normální život se všemi normálními zárukami stále zůstává cestou po vodě. Kdo tuze myslí na 
všecky nehody, které ho v každém okamžiku mohou potkat, stane se bázlivým. Strach pak je nepříjemný 
společník. Nejenže je nepříjemný, ale brání v práci, paralyzuje činnost. Jak se ho zbavit? Tu je otázka víry 
v Boha. 

Není ovšem každý bázlivý. Jsou i odvážní a odvážnému, jak se říká, štěstí přeje. Ale i ti musejí být 
rozumní. Nakolik musíme rozumně přepokládat, že nás Pán Bůh ochrání? Odpověď je jednoduchá: když 
děláme jeho dílo. Jeho dílo je ovšem i naše. Pracujeme společně. Tato společná Boží a lidská práce je 
zvláštním způsobem chráněna. Dojde svého cíle přes všecky překážky. Když začali apoštolové 
v Jeruzalémě kázat Krista a zakládat církev, radili se židé, co proti nim mají podniknout. Povstal však 
moudrý učitel Gamaliel a prohlásil: „Nechte tyto lidi a pusťte je. Pochází-li totiž tento záměr nebo toto 
dílo od lidí, samo se rozpadne. Pochází-li však od Boha, nepodaří se vám ty lidi zničit. To by se pak o vás 
muselo říci, že se stavíte proti Bohu“ (Sk 5,38). 

Založení světové církve v Jeruzalémě hlásáním pastýřů z Galileje byl větší div než chození po vodě. Tím 
obtížnější to bylo později v Římě. A přece dnes vidíme výsledky. A nejsou to jenom těžké začátky. Celé 
dějiny církve jsou jakoby chůzí po vodě. Několikrát se v každém století zapochybuje, co z křesťanů ještě 
zbude. Voltaire se chlubil, že dokáže jako jediný spisovatel zničit celou církevní strukturu. Kde dnes je  
a kdo jej čte? Evangelia se naopak stále rozšiřují a čtou. 

Ale i při zakládání rodiny jsou podobné pochybnosti. Půjde to, zůstaneme si věrni, budou nás děti 
následovat? Je tu samá nejistota. A přece s pomocí Boží je na světě tolik dobrých rodin. I při práci se 
denně vydáváme jakoby na vodu. Podaří se? Odpovídáme: „S pomocí Boží!“ Když se po mnoha letech 
díváme zpět na svůj život, právem se nám jeví jako jeden velký zázrak a jsme za něj vděčni. 

/Tomáš Špidlík,Liturgické meditace, vydalo nakl.Refugium 2006/ 
 

 

Liturgie jako posvátná hra 
Ruce mluví. Ne tak, že by linkami v dlani vypovídaly o budoucnosti. Ale přesto mluví.  

Jak výmluvný je každý pohyb ruky! Jen pozoruj, kolik různých gest dělá 
rukama kněz. Při „Pán s vámi“ rozpíná ruce, jak když hospodář na zápraží 
domu vítá z dáli milé hosty. Jindy spíná ruce dlaněmi k sobě. Při svěcení je 
tak vkládal biskupovi do rukou na znamení, že se odevzdává jeho vedení,  
že ho bude poslouchat.  I teď je spíná, aby tak vyjádřil svou odevzdanost  
do vůle Otce. Jindy natáhne ruce dopředu k lidem dlaněmi dolů. To je 
prastaré gesto žehnání. Otec tak klade ruku na hlavu nemocného dítěte jako 

výraz toho, že je chce chránit. Liturgie bez znamení, bez gest, by byla bezruká, nelidská, němá. 

O herci Rudolfu Hrušínském je známo, že mnoho gest nedělá, ale když nějaké udělá,  
že mluví za mnoho slov. Člověk nemluví jen slovem. Při mešní liturgii je tomu také tak. Úvod do 
nového misálu říká, že tyto liturgické postoje mají zachovávat všichni, protože jsou znamením 
vzájemného společenství a jednoty celého shromáždění. Že vyjadřují city účastníků a podporují 
je. (čl.20) Někdo si možná řekne, že na tom přece nemůže záležet, jestli vstávám při mši zároveň 
s ostatními nebo zůstanu sedět. Hlavně, že jsem srdcem u oltáře, jinak ať si každý dělá,  
co chce. Jenže ono na tom záleží – a hned z více důvodů: 

 Dělat si co chceš, to můžeš, když jsi sám. Ale kde je víc lidí pohromadě a každý si 
dělá, co chce, tam vzniká chaos, zmatek. Tam se musí vytvořit a respektovat provozní 
pravidla. Tak to platí venku v silniční dopravě i v kostele při společné bohoslužbě. 

 V úvodu do misálu se zdůrazňuje jiný, hlubší důvod: společné jednání je výrazem 
jednoty a pomáhá vytvořit z masy lidí společenství, komunitu. 

 Postoje – to je naše modlitba tělem. Nejen duchem i tělem se zapojujeme do služby 
Bohu. Podílíme se tak na posvátné hře před Boží tváří. Tou hrou je naše liturgie. 

 Když se účastníme bohoslužebných úkonů, dáváme dobrý příklad, aby i ostatní se 
probudili z pasivity a hráli spolu. Když při pozdravení pokoje s přátelským úsměvem 
napřáhneš ruku k sousedovi, on ti jistě také podá ruku, udělá krok ke sblížení. 
Všechna tato gesta jsou bohoslužbou samozřejmě jen tenkrát, když je konáme 
s vědomím, co znamenají. 

 Když povstáváš, připojuješ se tím k modlitbě kněze. Při evangeliu tak vzdáváš úctu 
přicházejícímu Pánu. Projevuješ ochotu k plnění Kréda ve svém životě. Dáváš najevo,  
že chceš stát pevně ve víře, jak říká svatý Pavel. 

 Když usedáš, připojuješ se k Marii sedící u nohou Ježíšových a soustřeďuješ se 
k pozornému naslouchání.  

 Když poklekáš, uznáváš svou hříšnost a vyznáváš Stvořitele za svého Pána. 
Malomocný padl před Pánem pokorně na kolena. 

 Úklonou vzdáváš Bohu úctu. 

 Sepnutím rukou projevuješ Bohu důvěru, svěřuješ se do jeho ochrany.  

 Bitím v prsa se připojuješ k pokornému celníkovi. 

 Podáním ruky nabízíš bratrství v Kristu všem kolem sebe. 

 Účast na průvodu při přinášení obětních darů a při svatém přijímání je úkon 
slavnostní. To vycházíme ze svého opevnění a vydáváme se na cestu s putujícím 
Božím lidem do zaslíbeného Kristova království. Dávám najevo, že známe svůj cíl  
a víme, kam jdeme. 

Krásná je naše liturgie. Je to hra Božích dětí před Boží tváří, když se na ni chutě 
podílíme, když hrajeme spolu. Pasivní diváci odcházejí znuděně. Ti, kdo se naučí dobře 
hrát a zpívat svou roli, odcházejí domů oživeně, naplněni světlem Boží milosti a teplem 
Boží lásky. 

/Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“, 
zpracoval P. Ladislav Simajchl, pokračování v dalších číslech farního zpravodaje/ 

Různá oznámení 
Na letošní 9. pouť pedagogů na Svatý Hostýn v sobotu 19. srpna 2017 jsou zváni nejen 
učitelé, vychovatelé, ale i rodiče, prarodiče a všichni, komu není lhostejná výchova 
mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení. Mši svatou v 10:15 bude sloužit 
P. Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz ze Žakovců, který se věnuje lidem  
na okraji společnosti. Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné 
koncepty nám zaplavují školy i mnohé rodiny?“  Více na www.hostyn.cz. 


