
 

6. listopadu – 12. listopadu 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.11. 

Pondělí 31. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:15 

za důstojného otce Tadeáše 

Wojnara k nedožitým 55inám, 

za duše v očistci a na jistý 

úmysl 

Petřkovice 16:00 mše svatá za děti a mládež 

Úterý 

7.11. 

Úterý 31. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

za † Jana Krutílka, dvoje 

rodiče, za dar zdraví, za duše 

v očistci a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 

Středa 

8.11. 

Středa 31. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

za † Antonii a Jaroslava 

Sudolské, dvoje rodiče, 

sourozence, Boží ochranu a 

Panny Marie pro živou rodinu 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

Janovice 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:15 
za † kněze a za ty, kdo jsou 

v ohrožení života 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

10.11. 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže 

a učitele církve 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Petra Janíka, bratra Josefa 

a rodiče a duše v očistci  

a za živé rodiny 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

11.11. 

Památka sv. Martina, 

biskupa 
St. Jičín 

15:00 

křestní obřad: 

Šimon Josef Brynecký 
/o.jáhen Glogar/ 

17:00 

za † rodiče Konečné a ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny   /o.Petr/ 

+ křest: Jakub Rosa 

Neděle 

12.11. 

 

32. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 
Hody Jičina 

St. Jičín  7:45 
za živé a † občany Jičiny  
/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 9:30 mše svatá /o.Petr/ 

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 

5.11.2017 31. neděle v mezidobí      50./ročník VIII. 
„Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!“ Ž 130 

Až umřeš,  co chceš, aby o tobě lidé říkali? 
Jednou umřete. Je to jisté. Jsme na tom všichni stejně. Nezáleží, jak jsme bohatí, 

populární nebo mocní: všichni jednoho dne „zaklepeme bačkorama.“ Možná mi 
řeknete: „A co já teď s tím?“ 

Jakmile tuto skutečnost vědomě přijmeme, můžeme se snažit, abychom vše dělali 
s myšlenkou na svůj konec. Můžeme začít přemýšlet, co je v životě opravdu důležité. 
Co udělám s tím krátkým časem, který zde na zemi mám? Budu člověkem, který 
trochu změnil svět? Budu tím, kdo víc dával, než bral? Co chci, aby o mně lidé řekli, 
až vydechnu naposled? Řeknou o mně lidé: „Cítil jsem se v jeho přítomnosti dobře“, 
nebo řeknou: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?   
Začněte žít tak, aby v den vaší smrti řekli lidé, kteří vás znají, přesně to, co chcete, 
aby o vás řekli. 

Byl jsem za svůj kněžský život u mnoha smrtelných postelí, takže vím, jaké to bude, 
až budeme umírat. Když tam tak člověk leží, jsou pro něj tím nejdůležitějším vztahy – 
lidé, které miloval, a lidé, kteří zase milovali jeho. Proč tedy všichni nežijí každý den 
s tím vědomím? 

To, co v životě potřebujeme, není jen fyzická péče a ukázněnost; ještě důležitější je 
péče a kázeň duchovní. Nedávno jsem potkal jednoho vytrénovaného mladíka. Hrdě 
mi oznámil: „Každé ráno trénuju – celé dvě hodiny. Mám skvěle vyrýsované svaly.“ 
Celý jeho život se točí jen kolem posilování. Nic jiného. 

Řekl jsem mu: „Posiluješ každý den, abys měl vyrýsované svaly na břiše, a když 
budeš mít štěstí, dožiješ se stovky. A až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy 
hluboké dva metry a zasypou tě hlínou. Potom půjdou všichni domů a dají si řízek 
s bramborovým salátem.“ A pokračoval jsem: „V posledních letech jsem byl na mnoha 
pohřbech a ani jednou jsem nezažil, aby někdo řekl: ´Viděli jste někdy ty jeho 
vypracované břišní svaly?´ Ani jednou. Vsadím se, že je to proto, že je to každému 
jedno. Tyhle vyrýsované svaly se brzo stanou pokrmem červů. A co tvoje duše? Musíš 
na sobě pracovat i duchovně, aby ses mohl otevírat Boží milosti, která je ti věnovaná 
darem, a aby ses stal silným v Bohu.“ 

Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život. 
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít 

a neumře navěky...“ (Jan 11,25) 
 

/zpracováno podle knihy Larry Richards, Buď mužem!  

vydalo nakladatelství Portál, www.vira.cz / 

 

http://obchod.portal.cz/spiritualita/bud-muzem/
http://www.portal.cz/


 

Kyrie, Gloria, Orace 
Všimli jste si už, že mešní liturgie si nelibuje v dlouhých modlitbách kněze – a teprv už ne lidu? Pane, 

smiluj se! Sláva na výsostech Bohu! Svatý! Beránku Boží! A vůbec nejkratší modlitbou je naše Amen. 

Kdosi řekl, že jak dobrá je farnost, pozná se nejlépe podle toho, jak říkají Amen. Jestli matně nebo 
radostně, jestli bezmyšlenkovitě nebo jako zpečetění a podpis, že stojí za tím, co říkal kněz. 

Naše úvaha má název Kyrie, Gloria, Orace. Tak se v liturgické latině jmenovaly tři modlitby, které 
následují po kajícím úkonu a uzavírají úvodní část mše. Je to vlastně příprava na následující bohoslužbu 
slova. Radostným voláním vítáme přicházejícího Pána. 

Kyrie eleison – najednou řečtina v české bohoslužbě! Je to jako vzácná starožitnost v moderním bytě. 
Je to mateřština svatého Pavla, řeč Nového zákona. Ve východní liturgii má tato modlitba neméně 
starožitnou podobu! – Staroslověnské „Gospodi, pomiluj“ je řeč křesťanů z dob Cyrila a Metoděje. 

Pane, smiluj se! To „smiluj se“ zde zní méně kajícně – spíš jako radostné ujištění o milosrdenství 
Pána, který přichází. Je to provolávání slávy, které bylo doma stejně ve Starém, jako je doma v Novém 
zákoně.  

Jakou intenzitu má tato kratičká modlitba! „Je jako šíp, vystřelený přímo k Bohu“ – říkali církevní 
Otcové. „Umí jedním slovem vypovědět  všechny tvé myšlenky,“ říkají o ní východní křesťané. A kdo jste 
jednou to „Gospodi, pomiluj“ při východní liturgii slyšeli zpívat, nezapomenete as tak hned na vroucnost 
této modlitby. Kéž i naše mešní Kyrie zní z vroucnosti srdce. 

Gloria – Sláva na výsostech Bohu – to je první lidská věta v noci narození Vykupitele. Celý hymnus je 
vzácná památka, starobylá církevní píseň. Máme doklady, že už ve čtvrtém století ji na východě zpívali 
jako ranní píseň. 

Začíná chvalozpěvem andělů při narození Páně v Betlémě. Pak následuje chvála Otce a vrcholí vroucí 
důvěrou k Synovi.  

Celé generace se na této písni prvních křesťanů učily modlit. I dnes se z Gloria máme čemu učit. 
Všimněme si třebas tohoto: my, když dnes děkujeme Bohu, tedy za to, co jsme od něho dostali dobrého. 
Ti staří děkují v Gloria Bohu za to, že je tak nádherný. To je typický postoj milujícího k milovanému. 

Gloria nás také učí, že aktivní účast na bohoslužbě je víc než spolu zpívat, spolu se modlit.  
Že při liturgii se člověk učí zaujímat vůči Bohu ten nejsprávnější, nejvlastnější postoj: důvěřující 
sebeotevření, pokorné uchvácení Božím Duchem, rozradování Boží láskou, ze které člověk volá: 
chválíme tě, velebíme tě, sláva tobě, prosíme tě. 

Jen to při zpěvu nebo recitaci Gloria sledujte, jak jsou tam všechny tyto složky křesťanské modlitby 
obsaženy: chvála, pokora i prosba. 

Přípravná část mše vrcholí orací – modlitbou. „Kolekta“ – shrnutí – ji nazývali staří. Celou úvodní část 
shrnuje a uzavírá kněz modlitbou. 

Tato modlitba je zajímavá už zvláštním postojem kněze. Dělá rukama opačné gesto, 
než nás učila maminka, když jsme byli malí. Maminka nás učila ruce sepnout – kněz je 
drží rozpjaté dlaněmi vzhůru jako dvě misky. Přemýšleli jste už, proč to tak dělá?  

Sepnout ruce, to znamená dát do klidu ty ruce, kterými pracuji. Rozepnout ruce, to je 
ještě starší gesto, než od středověku užívané sepnutí. Už v katakombách jsou kresby, 
které svědčí, že se, jako dnes kněz, modlili tenkrát s rukama rozpjatýma všichni, i věřící. 

Otevřít zaťatou pěst, otevřít sevření, kterým něco vlastnicky tiskneš, to je znamení, že se vzdáváš 
násilí, že nechceš nikomu nic brát. „Ruce vzhůru!“ – to je odedávna výzva k vzdání se. Je to tedy  

vydání se na milost tomu, od koho doufám, že mé prázdné ruce naplní. Celé kázání je obsaženo 
v tomto modlitebním gestu kněze. 

A modlitba sama? Má zřetelné tři části: 

- napřed výzva: modleme se, - ale po ní následuje ticho. A ty tomu rozumíš: to je výzva pro mne, 
pro všechny, abychom každý předložili Bohu své osobní prosby. To ticho udělalo místo slovům tvé 
modlitby v srdci. Někdy víš moc dobře, čeho je tvé srdce plné a bude to chvilka velikého volání 
z hloubi tvé nouze. Jindy se jen střelnou modlitbou odevzdáš do Boží lásky: Ježíši, v tebe věřím. 
Pane, smiluj se nad naší rodinou. 

- Kněz pak stručnými slovy shrnuje prosby všech a předkládá je na miskách svých dlaní Bohu. 

- A všichni stvrzujeme jedním, ale zato hlasitým a zřetelným slovem A M E N !, že to je i naše 
modlitba. I já se k ní připojuji, já ji tím amen podepisuji. 

I toto amen je jednou z forem našeho aktivního podílení na mši. Je to svědectví, že tu není 
pohromadě nějaká unuděná, nepozorná společnost, ale živé společenství Božích dětí. 

„U nás to takhle není!“ – stěžovali si jednou mladí. „Utahané písničky, uspěchané modlitby, žádná 
svěžest, žádná živá bohoslužba.“ – „A šli jste za knězem a nabídli jste se, že pomůžete bohoslužby 
oživit?“ – „To nás nenapadlo.“ Víte, ona sebeoprávněnější kritika nepomůže, když ji kněz neslyší 
a když mu nikdo nepomůže věci změnit k lepšímu. A tak vás prosím a vyzývám: když někde vidíte, 
že by se něco mohlo dělat lépe, přijďte, povězte, pomozte. 

Otázka naší dobré nedělní bohoslužby je i otázka dobrého týdne, dobrého křesťanského života 
ve všední den. Umět se dobře modlit, to znamená umět dobře žít před Boží tváří. Pojďme se tomu 
společně učit, abychom to uměli stále lépe. 

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

Různá oznámení 

Jeff Scaldwell:  Boží otcovské srdce – Návrat domů 

Prožijte Boží otcovskou lásku během semináře s kazatelem  

Jeffem Scaldwellem a jeho manželkou Sylvií. 

Termín a místo konání: 28.11.-3.12. 2017, klášter Želiv. 

Program začíná v úterý večer a končí v neděli společným obědem. 

Jeff Scaldwell je bývalý obchodní a marketingový trenér a pozdější pastor, který začal 

v 90. letech vnímat mnoho vyhořelých a zklamaných křesťanů. Jeff je nejen pomazaným učitelem,  

ale hlavně mužem, který odkrývá Boží otcovské srdce. Věří v církev jako rodinu vášnivě milujících 

nebeského Otce. Klade velký důraz na uctívání a přebývání v Boží přítomnosti. Jeho služba je 

celosvětová, ale soustředí se více na Evropu. 

 Spolu s manželkou Sylvií vedou organizaci „Father´s House Europe“ (http://www.fathershouseeurope.com/). 

Jeff do Želiva přijede již potřetí s mezinárodním týmem přátel,  

kteří se za Vás budou po celou dobu semináře intenzivně modlit,  

abyste prožili hloubku, šířku, výšku a délku bezpodmínečné Boží lásky.  

Přihláška ke stažení na www.zeliv.eu/akce/jeff-scaldwell-seminar-bozi-otcovske-srdce-navrat-domu 

Přihlášku vyplňte a odešlete emailem na adresu: recepce@zeliv.eu 

Nebo poštou: Opatství Želiv – ubytování, Želiv 122, 394 44 Želiv (tel. č. 731 598 889). 

http://www.zeliv.eu/wp-content/uploads/2016/10/seminar01.jpg
http://www.zeliv.eu/akce/jeff-scaldwell-seminar-bozi-otcovske-srdce-navrat

