
30. října – 5. listopadu 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.10. 

Pondělí 30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 za děti a mládež z Vlčnova 

Úterý 

31.10. 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 
St. Jičín 

14:30 

17:00 

 

 

pohřeb – Anna Banašáková  

za † varhaníky, † zpěváky 

a zpěvačky starojického 

chrámového sboru 

Středa 

1.11. 
Slavnost  

VŠECH SVATÝCH 

St. Jičín 17:00 
za farníky 
po mši sv. modlitební společenství 

Bernartice 17:30 
mše svatá 
po mši sv.pobožnost na hřbitově 

Čtvrtek 

2.11. 

VZPOMÍNKA  

NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

St. Jičín 
8:00 

za † rodiče Ing.Františka a 

Mgr.Věru a bratra MUDr.Víta 

a † rodinu 

17:00 za všechny zemřelé 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

3.11. 

Sv. Martina de Porres, 

řeholníka 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

za † rodiče Marii a Aloise 

Žemlovy, prarodiče z obou 

stran, živou a † rodinu 

Žemlovu, Kuncovu a 

Šimíčkovu, dary Ducha 

svatého a Boží ochranu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

4.11. 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 9:00 

za † rodinu Hájkovu a 

Málikovu a Boží ochranu  

a Panny Marie pro živou 

rodinu /o.Dušan Zelina/ 

Bernartice 17:30 mše svatá (není s nedělní platností) 

Neděle 

5.11. 

 

31. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 
hody Petřkovice 

 
 

sbírka na kostel 
 

St. Jičín  

 

7:45 

 

za † Jaroslava Kovařčíka, duše 

v očistci s prosbou o dar plnosti 

života v Božím království pro 

naše zemřelé, Boží ochranu pro 

živou rodinu /o.Petr/ 

15:00 pobožnost na hřbitově 

Petřkovice 9:15 hodová mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Palačov 15:00 pobožnost na hřbitově /jáhen Glogar/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

29.10.2017 30. neděle v mezidobí      49./ročník VIII. 
„Miluji Tě, Hospodine, má sílo.“ Ž 17 

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, 
kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem 

a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto 
konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 

křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období 
od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění 

stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných 
trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. 

Apoštolská penitenciárie udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů 
a věřící v České republice mohou tedy od r.2012 pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před 
Památkou věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných 
důvodů navštívit hřbitovy. Udělená výjimka platí 7 let. 

K obvyklým podmínkám získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu (svatá 
zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova) 

přibývá pro toto prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka nová: 
vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době. 

Získání odpustků během „dušičkového týdne“ 

1. 11. Slavnost Všech svatých a 2. 11. Památka všech věrných zemřelých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 
3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na hřbitově 

se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš. 

Od 3. 11. do 8. 11. - „dušičkový oktáv“ 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 
3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: pouze na hřbitově se 

pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš. 
(na rozdíl od předešlých dvou dní je získání odpustků vázáno pouze na návštěvu hřbitova) 

/Více na www.katolik.cz/ 



Kající úkon 
„Církev žehná zbraním! Církev je bohatá! Církev je plná špatností, proto jsem z ní vystoupil!“ – Tak prohlašoval 

kdosi starému knězi. – A kněz na to: „Mně také ledacos na minulosti i přítomnosti církve vadí. V církvi byli a jsou 
hříšní lidé. Ale já jsem z ní nevystoupil, protože já jsem také hříšný člověk. My máme na začátku mše vždycky chvíli 
ticha, kde se na své hřích rozpomínáme. A věřte, když slouží mši náš kaplan, mně ta chvíle na připomínání a litování 
mých hříchů nikdy nestačí. Já tedy z církve hříšníků nevystupuji, já hříchů svých a hříchů v církvi lituji a stále se 
učím, jak lépe žít.“ 

Jak vy? Stačí vám chvíle ticha na zpytování svědomí? Nebo je pro tebe kající úkon jen mechanickým obřadem, 
kterým projdeš bezmyšlenkovitě a naplano? 

„Přinášíš-li svůj dar k oltáři a cestou si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, jdi a napřed se smiř se svým 
bratrem.“ (Mt 5,23) 

Smíření s lidmi, to je nezbytná podmínka smíru s Bohem. Proto každá naše bohoslužba začíná tichým 
rozpomínáním, co mají moji bratři proti mně, co já mám proti komu, na koho mám zlost. Po tichém rozpomínání 
následuje hlasité přiznání a litování. 

Kající úkon patří k hlavním složkám liturgie na začátku bohoslužby. Proč? 

Z našeho shromáždění v kostele má vzniknout křesťanské společenství. 
To však nevzniká už tím, že se sejde víc lidí. Tak může vzniknout leda tábor 
lidu, politická schůze, manifestace. Podstatu našeho křesťanského 
nedělního společenství popisují Skutky apoštolů: „Denně dleli pospolu 
svorně v chrámě. Po domech lámali chléb, s veselím a s upřímným srdcem 
přijímali pokrm a chválili Boha.“ (Sk 2,46). 

Takové společenství nevzniká samo sebou. To musí lidé vytvořit. Při našem nedělním shromáždění nám k tomu 
napomáhá výzdoba chrámu, hra varhan, krása liturgických obřadů, výmluvnost kázání. Ale jen napomáhá. 
To podstatné k začlenění do společenství musí udělat každý sám, musí se k tomu uschopnit. Jak? 

Příkaz svatého Matouše, abychom se napřed šli usmířit, nemůžeme brát doslovně.  Kdoví, jestli by tu pak kdo 
vůbec zůstal. Ale můžeme a musíme své chyby veřejně uznat, musíme se rozhodnout: vynaložím vše, abych dal 
do pořádku, čím jsem komu ublížil, tak brzo, jak jen budu moci. 

Ale je-li to naopak – že ty máš něco proti bratru, to můžeš dát do pořádku hned a zde: odpustit. Doma to pak už 
jen dáš najevo: Já už se nezlobím – byl jsem přece v kostele! 

Postoj srdce, to je to, co máme dát před Bohem do pořádku zde v kostele. To je smysl chvíle ticha ke zpytování 
svědomí. To je smysl společného: „Vyznávám se, že jsem hřešil.“ Tak vzniká prostor ke společenství lásky – a to 
společenství lásky je schopno vytvářet nedělní liturgii. 

Vyznání doprovází výmluvné gesto: bijeme se při tom v prsa. Ukazuji tím na sebe prstem: já jsem ten hříšník. 
Probouzíme tím bitím své svědomí k bdělosti. „Ruku na srdce!“ – říkáme, když po někom chceme upřímné doznání. 
Teď tak vyjadřujeme ochotu své vůle k napravení. Některé národy dávají ruku na srdce při státní hymně – např. 
Američané. 

Mnoho gest konají naše ruce při bohoslužbě. Snažme se vždy myslet na jejich smysl, když ta gesta děláme. 
Dělejme je vždy pěkně, tak jak to má být. 

Ve velikonoční době mívá kající úkon někdy podobu obnovy křestního slibu – Asperges. Je to symbolické omytí 
křestní vodou. Voda očišťuje a oživuje. Je to srozumitelné znamení odpuštění, nového začátku. „Viděl jsem vodu…“ 
zpívá se tu o prameni milosti, který vytryskl na Golgotě z boku Ježíšova. 

Není snadnou věcí toto sjednocení v lásce. Kolik v nás trčí předsudků vůči lidem, které vidíme kolem sebe. Kolik 
nedůvěry k upřímnosti jejich dobré vůle. Kolik je v nás nepřátelství a zaujatosti po různých špatných zkušenostech 
a zklamáních. Nejde o to nasadit si růžové brýle a začít si malovat, že všichni jsou hotová neviňátka. Jde o to 
postavit se jako ten starý kněz vedle nich a ukázat prstem i na sebe: já jsem také hříšník. Všichni společně stojíme 
před Bohem, se setníkem se pokorně bijeme v prsa a prosíme o Boží milosrdenství a odpuštění. My hříšníci tu 

stojíme kolem oltáře Páně, který je středem celého chrámu a celého světa. Nevyhlašujeme se za shromáždění 
dokonalých a svatých – nejsme sektou těch lepších – jsme katolíci – všeobecní.  

Teď si snad už všichni uvědomujete, jaká je to škoda, když někdo z lenosti a nedochvilnosti přichází na mši 
pozdě. 

„Odkdy musím být přítomen na mši, aby to platilo, že jsem na ní byl?“ Tak se dříve lidé často ptávali. 
Dnes už všichni víme, že to je pěkně nesmyslná otázka. To je jako by se ptal člen orchestru: Jak pozdě 
po začátku koncertu mohu přijít, abych měl ještě právo na plný honorář? – Kdyby se na tu chvíli bez tebe 
i obešli – jak budeš hrát, když jsi předem nenaladil? 

Přeji vám, abyste přicházeli do kostela rádi a zavčas. Abyste dobře naladili svá srdce, aby naše bohoslužba 
byla libozvučnou symfonií pro uši nebešťanů, kteří nám naslouchají. 

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

Různá oznámení 
 Milí farníci, poznamenejte si nové telefonní číslo na o.Petra Dokládala: 605 340 423. 

 Výtěžek ze sbírky na světové misie z minulé soboty a neděle činí 
17.618,- Kč. Na Misijním jarmarku se vybralo 12.557,- Kč.  
Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať. 

 Od pátku 3.11.se opět začne scházet Misijní klubko.  
Schůzky budou probíhat každý pátek od 15:45 ve farní klubovně.  

 Od pátku 3.11. do úterý 7.11.2017 bude v Koclířově probíhat duchovní 
cvičení vedené P.Montfortem Okaa - VE ŠKOLE BOŽÍ LÁSKY. P.Montfort 
je charizmatický katolický kněz a misionář z Nigerie, zakladatel 
Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina. Zahájení v pátek  
v 18 hod mší svatou, ukončení v úterý obědem. Přednášky, meditace, noční 
vigilie, adorace... Přihláška ke stažení na www.cm-fatima.cz. P.Montfort 
bude také hlavním kazatelem 1.mariánské soboty 4.11.v Koclířově,  
na kterou jste srdečně zváni i bez přihlášení.  

 V termínu od neděle 12.11. do pátku 17.11. se na Svatém Hostýně uskuteční 
duchovní obnova na téma: Vnitřní uzdravení. Vede P.Jiří Pleskač, kněz katolické církve 
východního obřadu. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na č.: 573 381 693 – 4, anebo 
napsat přihlášku na email:matice@hostyn.cz. 

 Zveme děti s jejich babičkami a dědečky na podzimní pohádkový víkend, který se 
uskuteční v Kroměříži v domečku u sester Svatého Kříže na Koperníkově ulici.  
Akce proběhne od 17. - 19. listopadu 2017.  Podíváme se do muzea, zámeckých 
zahrad a budeme směřovat ke skutečnému králi - s blížícím se závěrem liturgického 
roku si něco zajímavého řekneme o Kristu Králi. Část programu je společná pro seniory 
i vnoučata a některé programy budou probíhat pro děti zvlášť a senioři budou mít svůj 
program a  čas na odpočinek. Hlásit se můžete u Markéty Matlochové na  
e-mail:matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250. Cena pro dospělého 750 Kč, za dítě do 
12 let 500 Kč, doporučený věk dětí je 5 - 12 let. Přihlašujte se nejpozději do 10. 
listopadu 2017, počet účastníků je omezen. Pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc.  

 Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.zve ženy všeho věku na jednodenní kurz 

židovských tanců. Uskuteční se 18. listopadu 2017 na Starém Jičíně, v aule 

základní školy. Lektorka Gita Vyleťalová. Setkání začíná od 13.00 a konec je 
v 18.00. Na programu jsou biblické židovské tance, modlitby gesty. S sebou: pohodlnou 
uzavřenou obuv, sukni nebo šaty, dostatek pití. Účastnický poplatek je 100,- Kč. 
Přihlášky: snerchovajana@gmail.com, 777 281 800. 

http://www.cm-fatima.cz/
mailto:matlochova@arcibol.cz
mailto:snerchovajana@gmail.com

