
 

28. srpna – 3. září 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.8. 

Památka sv. Augustina, 

biskupa a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za † Blaženu Vahalíkovou,  

† manžela, syna, zetě, dvoje 

rodiče a za dar zdraví, ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 

/intence z 27.8./ 

Úterý 

29.8. 

Památka Umučení 

svatého Jana Křtitele 
St. Jičín 17:00 

za † Antonii Sudolskou,  

† manžela, duše v očistci a 

Boží ochranu a Panny Marie 

pro živou rodinu 

Středa 

30.8. 

Středa 21. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní u příležitosti 

60 let života s prosbou 

o stálou ochranu Boží a Panny 

Marie pro celou rodinu 
modlitební společenství 

Čtvrtek 

31.8. 

Čtvrtek 21. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá    /za měsíc září/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

1.9. 

Votivní mše 

k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu 

 

1. pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

svátost smíření 

Na poděkování za dary 

milosti, zdraví, živé víry a 50ti 

let společného života rodičů. 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

2.9. 

Sobotní památka  

Panny Marie 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † tatínka, † manželku,  

† bratra a † sestru a † rodiče 

z obou stran a Boží ochranu  

a Panny Marie pro živé rodiny 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Neděle 

3.9. 

 

22. neděle 

v mezidobí 

 
sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

mše svatá k Duchu sv. za 

školní mládež, děti a studenty 
  /o.Petr/ 

žehnání aktovek a šk. pomůcek  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Janovice 9:15 poutní mše svatá  /o.Petr/ 

Loučka 10:45 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

27.8.2017 21. neděle v mezidobí      40./ročník VIII. 
„Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.“ Ž 137 

Vzýván í  Jež íšova  jména -  p ro kohokoliv, kdekoliv a kdykoli 
Mnoho křesťanů si oblíbilo velmi jednoduchou Ježíšovu modlitbu. V čem spočívá její obliba a  působivost? 
Především v  její jednoduchosti a  přizpůsobivosti všem životním okolnostem. Vzývání Jména je modlitba 
navýsost jednoduchá a  přístupná každému křesťanovi, zároveň však vede až k  nejhlubším tajemstvím 
kontemplace. K  započetí Ježíšovy modlitby nejsou potřebné žádné zvláštní znalosti či školení. Začátečník 
může hned začít. „Aby mohl člověk plavat, musí skočit do  vody. Stejně je tomu se vzýváním Ježíšova 
Jména. Začněte je vyslovovat v  postoji klanění a lásky. Přilněte k němu. Opakujte je. Nemyslete 
na jednotlivá slova, myslete pouze na  Ježíše samotného. Vyslovujte jeho jméno pomalu, klidně a mírně.“ 

Modlitba Ježíšova v  zásadě sestává ze slov biblického slepce: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se 
nade mnou hříšným“. Tato forma však není striktně určena jako neměnná. Jediným nezbytným 
a  neměnným prvkem je samotné jméno „Ježíš“. Slovo Ježíš pochází z  hebrejského jména Jehošua = „Bůh 
je záchrana“ – „Bůh zachraňuje“. Vyslovením slova „Ježíši“ se tedy dovoláváme Boha, který je naše osobní 
záchrana a  spása. Ježíšova modlitba, jež se častým opakováním stává takřka návykem a  podvědomou 
činností, nám pomáhá, abychom stáli v Boží přítomnosti všude tam, kde se právě nacházíme… 

Při oblékání, ve frontě, v autobuse … 

Takto jednoduše je možné se modlit jednou či vícekrát v  nejrůznějších okamžicích, které by jinak vyšly 
naprázdno: při zaběhlých úkonech, jako je oblékání, mytí, uklízení či rytí na  zahrádce, když někam jdeme 
nebo jedeme, když čekáme ve frontě na autobus či v dopravní zácpě, ve  chvílích ticha před nějakým 
obzvláště bolestným či nesnadným rozhovorem. Když nemůžeme spát či naopak předtím, než se ráno úplně 
probereme.  

Značná hodnota Ježíšovy modlitby spočívá totiž mimo jiné i  v  tom, že pro její jednoduchost se ji můžeme 
modlit při snížené pozornosti, kdy jsou nějaké složitější modlitební formy neproveditelné. Účinná je zejména 
ve  chvílích napětí a  silného neklidu. 

Jak již bylo řečeno, Ježíšova modlitba nám pomáhá, abychom stáli v  Boží přítomnosti všude tam, kde se 
právě nacházíme – nejen v  chrámu či o  samotě, ale také v  kuchyni, továrně či kanceláři.  
Vzývání Jména je tedy modlitbou pro všechny příležitosti. Může ji používat kdokoli, kdekoli a  kdykoli.  
Je vhodná jak pro „začátečníka“, tak i pro pokročilejšího, je vhodná do pouště stejně jako do města, 
do  klidného prostředí i  tam, kde nás obklopuje nejvyšší možný hluk a neklid. Nikdy zkrátka nepřijde nevhod. 

Účinky vzývání Ježíšova Jména 

Ježíšova modlitba způsobuje, že zář a síla Ježíšova Proměnění může proniknout do všech zákoutí našeho 
života. Na autora knihy Upřímná vyprávění poutníka mělo neustálé opakování dvojí účinek. Především 
proměňovalo jeho vztah k  hmotnému stvoření okolo něj a  umožňovalo mu, aby vše viděl jako transparentní, 
takže se mu všechny věci staly znamením Boží přítomnosti. Píše: 

„Když jsem se při tom začal modlit srdcem, vše, co mě obklopovalo, mi připadalo okouzlující: stromy,  
tráva, ptáci, země, vzduch, světlo, vše jako by mi říkalo, že existuje pro člověka, dosvědčuje Boží lásku 
k  člověku. A  vše se modlí, opěvuje Boží slávu. Pochopil jsem z toho, čemu se říká  
„poznání řeči stvoření“, a objevil jsem způsob, kterým je možné rozmlouvat s Božími tvory... Jindy jsem cítil 
vroucí lásku k Ježíši Kristu a ke všemu Božímu stvoření.“ 

Slovy Sergeje Bulgakova: „Světlo Ježíšova jména, jež vyzařuje ze srdce, osvětluje celý svět.“ 
Dále pak Ježíšova modlitba proměňovala poutníkův vztah nejen k  hmotnému tvorstvu, ale též k ostatním 
lidem: „... a  když jsem putoval po  různých místech, nechodil jsem už tak jako dříve, v  bídě. Vzývání jména 
Ježíše Krista mě na  cestě obveselovalo a  všichni lidé byli ke  mně lepší, zdálo se, jako by mě milovali... 
Když mě někdo urazí, jen si připomenu, jak oblažující je Ježíšova modlitba, urážka a  zlost hned přejde 
a  všechno zapomenu.“ 

Ježíšova modlitba nám pomáhá nacházet Krista v každém člověku a každého člověka v Kristu. 

Zdroj osvobození a uzdravení 

Vzývání Jména je spíše radostnou než kající modlitbou, svět se jí nepopírá, ale oslavuje.  
Ti, kdo si osvojili cestu vzývání Jména, zjistili, že tato modlitba není vůbec pochmurná, ale stala se pro ně 



naopak zdrojem osvobození a  uzdravení. Vřelost a  radostnost Ježíšovy modlitby je obzvláště patrná ve  spisech 
Hesychia Sinajského: „Vytrvalostí v  Ježíšově modlitbě dosahuje rozum stavu blaženosti a pokoje...   Čím více 
deště spadne na  zemi, tím je půda měkčí. Podobně čím více vzýváme Kristovo jméno, tím větší radost a  jásot to 
přináší půdě našeho srdce...   Slunce vzcházející nad zemí vytváří denní světlo. Jméno Pána Ježíše, jež trvale září 
v mysli, dává vzniknout nespočtu myšlenek zářících jako slunce.“ 

Ježíšova modlitba nás přetváří 

„Usiluj o  vnitřní pokoj a  tisíce lidí kolem tebe dojdou spásy,“ říká svatý Serafim Sarovský. Pokud každý den 
setrváme byť jen pár chvil v Kristově přítomnosti a budeme vzývat jeho jméno, dodáme tím hloubku a  zcela jiný 
charakter ostatním okamžikům toho dne. Nabídneme se druhým k  dispozici způsobem, kterého bychom jinak 
nebyli schopni. Když se obracíme k  Ježíši, neodvracíme se tím od lidí. Všichni ti, které milujeme, jsou už obsaženi 
v Ježíšově srdci, on je miluje nekonečně víc než my sami. Nakonec tedy prostřednictvím této modlitby všechny 
opět nacházíme v  Ježíši Kristu a  vzýváním jeho jména vstupujeme stále plnějším způsobem do  jeho nesmírné 
lásky k celému světu.  

Ježíšova modlitba přetváří každého z  nás v  „člověka žijícího pro druhé“, v živý nástroj Božího pokoje 
a dynamický bod smíření. 

/zpracováno podle knížky Kallistos Ware: Síla Jména, www.cho.cz/ 

 

Společná modlitba a zpěv 
Radostná bohoslužba je bez zpěvu nemyslitelná. Hudba umí dopovědět, co je slovy nevyslovitelné.  

Kdo miluje, ten zpívá – říká sv. Augustin. 

Proto zpívejme při bohoslužbě všichni. Pán Ježíš zpíval ještě několik hodin před svou smrtí – ve večeřadle. 

 Že jsi na to už starý? – Máš proč zpívat vděčně.  

 Že nemáš krásný hlas? – Zpívej s láskou, ta jej zkrášlí.  

 Že nejsi ve zpěvu školený? – Přidej se pokorně k těm, kteří se učili.  

„Jen zpívej. A co ústy zpíváš, to srdcem věř.“ (Jan Chrisostomus – Homilie na žalm 41) 

Svatý Klemens z Alexandrie napsal o Kristu, že je Bůh, který zpívá, a že je Bohem těch, 
kdo zpívají. 

Malá Lucka přišla z kostela a hlásí: „Mami, náš pan farář už asi dlouho nebude. On se už zapomíná a neví jak dál. 
Dnes zase řekl: Modleme se… a zůstal trčet. Ani nelistoval v misálu, jen tam stál a koukal – za chvíli teprve 
pokračoval. Je už chudák popletený!“ 

„To ty jsi popletená“ – smála se maminka. „On tu přestávku dělá schválně.“ – „A proč?“ – divila se Lucka. – „Pan 
farář to vlastně dělá stejně jako já a každá maminka doma. Když je oběd, zavolám: Děti, pojďte se modlit, budeme 
jíst! – A nezačnu hned s modlením. Čekám, až ty odložíš knížku a Martina panenku, až se postavíte ke stolu a utišíte 
se. Jinak by to nebyla pořádná modlitba, jen takové říkání. Musíme přece myslet na to, co se modlíme. – Pan farář 
také čeká, až si v té chvíli každý v duchu připomene, zač dnes chce Pánu Bohu děkovat, zač ho chce prosit.“ 

Společná modlitba v kostele nás sjednocuje mezi sebou, proto se modlíme v množném čísle: MY. Tahle 
sjednocenost má být patrná i navenek. Nikdo nemá ostatní předbíhat, nikdo nemá být pozadu, nikdo nemá zůstat 
trčet na místě a mlčet. Je také modlitba beze slov, to ano, ale té patří jiná chvíle. Společné modlitbě se nikdo nemá 
vyhýbat – ta nás sjednocuje nejen mezi sebou, ale i s vůlí Boží. 

Kdo se nemodlí, ten je na tom duševně tak zle, jako je na tom tělesně ten, kdo se nevyspí. Nějakou dobu to ti 
nemodlenci a nespavci vydrží, ale síly se nedoplňují, jsou stále podrážděnější a rozmrzelejší. Takový člověk je 
chudák. Lidi mu jdou na nervy, nic ho nebaví, nakonec jde na nervy i sám sobě. 

Jak to léčit? Nespavci řekneš: Nepobíhej v noci bezhlavě, lehni si, uvolni se, zklidni se. Odpočineš tělu aspoň 
trochu a možná přijde i dřímota. 

Když si někdo stěžuje, že se nemůže modlit, řekni mu také: Pojď v neděli s námi do kostela. Klidně si tam sedni, 
uvolni se, poslouchej, co se kolem tebe děje, - a za chvíli se budeš modlit s námi. Chtít se modlit, to už je také 
modlitba. 

V kostele se člověk k modlitbě naladí snadněji. – Celé prostředí k tomu napomáhá. V kostele je jednotlivec 
spolunesen ostatními. Ale musíš chodit do kostela pravidelně a pořádně. Tak to platí pro všechny: tenkrát je 
modlitba velkou silou v životě, když je pravidelná. 

Do liturgie patří nejen chvíle společné modlitby, ale i společného mlčení. Mlčení může být někdy výmluvnější 
jak slova. V mlčení se ukládá do mysli slyšené slovo Boží, probíhá dialog lásky po svatém přijímání. 

Znáte možná verše Angela Silesia:  

pracovat je dobré - modlit se je lepší - mlčky Písmu naslouchat - ze všeho nejlepší. 

Jenže takto se modlit beze slov, to je těžší, než modlit se slovy. To chce zklidnění – žádné 
rozhlížení, listování v kancionálu. To chce soustředění mysli, zavřít dveře komůrky své duše, 
stanout pokorně před Pánem a s láskou k němu vzhlížet. 

Ještě jednu jednotící složku má naše nedělní bohoslužba: radostná bohoslužba je nemyslitelná bez zpěvu. 

Nikdy neprožíváme tak hluboce jednotu všech, jako když celý kostel zní krásnou mešní písní. Zpěvem 
dáváme slovům křídla. Zpěv vytváří z naší bohoslužby symfonii v původním smyslu slova, tj. soulad, 
sjednocení myslí i srdcí, společenství. 

I Pán Ježíš zpíval při poslední večeři. Zpívali při ní i apoštolové.  
Klemens Alexandrijský nazývá Ježíše „Bohem těch, kteří zpívají“. Zpěv je dodnes nejlepší formou modlitby. 

Jak jinak lépe vyjádřit úctu a lásku a radost. Ale i duše z hloubi zarmoucené nacházejí ve zpěvu průchod 
k vyjádření svých citů. Bez zpěvu by byl svět smutný svět -  a kostel bez zpěvu by byl smutný kostel. 

Vždyť, kde si člověk od srdce zazpívá, tam je mu hned hezky a takové místo má rád. I na lidi, s kterými si 
pěkně zazpíval, rád vzpomíná. 

Od první večeře Páně až do konce věků bude vždy zpěv ve všech formách dorozumívací řečí mezi Bohem  
a člověkem.  

Buďme i my lidem, který ve zpěvu umí najít úlevu, lidem Božím, který ví, že zpěv je duší hudby a láska je 
duší zpěvu. Zpěv je řečí našeho společenství. Zpěv ve všech formách: sborový i lidový. 

Kdo umíte, zpívejte ve sboru – přihlaste se na kůru. Nemáme kolem sebe moc krásy, važme si a pěstujme 
tu, kterou můžeme vytvořit. 

Vy ostatní – zpívejte mešní píseň. Zpívejte všichni – i neškolení, nezpěváci – jen se dejte vést varhanami!  
I lidový zpěv potřebuje dirigenta! Nic není trapnějšího, než když varhaník marně táhne lidi za sebou. Zpěv nás 
spojí ve společenství, budeme jedním tělem, jedním srdcem, jedněmi ústy chválit Boha.  

Už sv. Augustin ve 4. století znal moc a sílu zpěvu v bohoslužbě a nabádal křesťany ke spontánnímu zpěvu. 
– „Zpívejte hlasem i srdcem, zpívejte ústy a jednáním v životě – vždyť zpívat, znamená milovat.“ 

Při každé královské hostině, kterou pro nás připravil Pán, spojme hlasy s Kristem a apoštoly v symfonii 
svého života a zpívejme svůj životní part s chutí. 

Nebojte se sáhnout po zpěvníku, nebojte se pozdvihnout svůj hlas k Bohu ve společné modlitbě a zpěvu. 
 

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

Různá oznámení 
Trasa autobusu na poutní zájezd do Křtin v sobotu 2. září bude následující: 
Starý Jičín - náměstí 7:00,  Jičina 7:10,  Petřkovice 7:15. 

V Katolickém domě v Kopřivnici bude 20.září 2017 zahájen Kurz efektivního rodičovství od 17–21 
hodin. Pro zájemce je připraveno 9 lekcí pod vedením zkušených lektorů. Kurz 
nabízí praktické způsoby a techniky: jak z vašeho domova vytvořit zázemí 
podpory, porozumění a lásky, jak vést děti k zodpovědnosti a úctě ke druhým, jak 
rozumět jejich potřebám a chování, jak podporovat pozitivní chování a předejít 

tomu špatnému aj. Informace a přihlášky: Gabriela Holubová, tel.728 686 356. Cena: 1200,-
Kč/osoba, nebo 2000,-Kč/manželský pár. Více na: kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz  

http://ikarmel.cz/produkt/sila-jmena

