
28. květen – 3. červen 2018 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.5. 

Pondělí 8. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Stanislava Horáka, 

rodiče z obou stran a živou 

rodinu, májová pobožnost 

Úterý 

29.5. 

Úterý 8. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Zdeňku Paterovou, syna 

Milana, duše v očistci a dar 

zdraví pro živou rodinu 
májová pobožnost 

Středa 

30.5. 
Památka sv. Zdislavy 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † Václava Majkuse a 

Boží ochranu pro živou 

rodinu, májová pobožnost 

 modlitební společenství 

Čtvrtek 

31.5. 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 
 

Boží Tělo 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Horákovu a Petřkovskou  

a za duše v očistci 

po mši svaté průvod  

ke 3 oltářům, družičky, 

dechová hudba, požehnání 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

1.6. 

Památka sv. Justina, 

mučedníka 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv.v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá 

za † rodiče Hatlapatkovy, 

Horutovy, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

2.6. 

Sv. Marcelina a Petra, 

mučedníků 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 
 

8:00 
 

za † Bohuslava Furmánka,  

† manželku, 2 syny, Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živé rodiny /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá /není s nedělní platností / 

Neděle 

3.6. 

9. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 
1.svaté přijímání – mše 

svatá za prvokomunikanty 

Bernartice 
9:15 

14:30 
poutní mše svatá 
Te Deum a svátostné požehnání 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz
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                                                                 26./ročník IX. 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. 

 

 

Pán Ježíš v dnešním evangeliu učedníkům poroučí: „Křtěte ve jménu 

Otce i Syna i Ducha svatého,“ a ve jménu Nejsvětější Trojice jsme také 

i my byli pokřtěni.  

Děti, už jste o tom přemýšlely, jak je to s Bohem ve třech osobách? 

A jak si můžeme toho Boha vůbec představit? Někdo vám na takovou 

otázku možná řekne, že je to zkrátka tajemství, že se o tom nemá 

mudrovat, ale že se má tomu věřit. Je pravda, že je to tajemství, to 

znamená, že je nikdy až do dna neprohlédneme, ale přesto o tom 

přemýšlet máme: na kousek se přece jen dohlédnout dá, a i to, kam 

dohlédneme, je moc krásné a radostné: Můžeme tu vytušit krásu Boží 

velikosti. Poslouchejte, jak o tajemství Boží velikosti dovedl vypravovat 

hezké podobenství slavný ruský spisovatel Tolstoj:  

Jednou žil na daleké Rusi král. Byl to dobrý král, mnoho pro své 

poddané udělal, a nevedl žádné války. Tak si žili dobře, král i jeho 

národ, a lid krále miloval. Když král zestárnul, začal být 

nespokojený: „Mnoho zemí jsem procestoval, vše, co je na světě 

pozoruhodné, jsem viděl, ale toho největšího, Boha, toho jsem 

nespatřil. Jestliže mi chcete dopřát, abych mezi vámi šťastně 

umřel, ukažte mi ještě Boha. Po ničem jiném už netoužím!“  

Celý národ se radil a namáhal, jak králi vyhovět. Učenci a kněží 

začali spisovat moudré řeči a kázání, malíři malovali obrazy 

a symboly, básníci vymýšleli metafory, ale králi to stále moc 

neříkalo, nevěděl si s tím rady: Boha neviděl.  



Tu přišel z venkova pastýř. Pastýři mají čas přemýšlet a tak,  

jsou-li bystrého rozumu, ledacos vymyslí.  

Náš pastýř vyvedl krále ven z paláce a řekl 

mu: „Podívej se na slunce!“  

Král se podíval, ale hned zrakem ucukl:  

„To nejde, to bych oslepl!“  

„Tak vidíš, králi,“ povídá pastýř, „slunce je jen nepatrný kousek 

Božího stvoření, nepatrné dílo velikého Boha, a nemůžeš na ně 

pohlédnout, abys neoslepl. Jak chceš tedy svýma očima vidět samého 

Boha, našeho Stvořitele?“ Tohle král pochopil a uznal. Ale hned 

pastýře prosil, když je tak chytrý, aby mu ještě zodpověděl další 

otázku, která mu vrtá hlavou: „Pověz mi, pastýři, co bylo před 

Bohem? Co bylo dřív, než byl Bůh?“  

Pastýř řekl králi: „Začni počítat, pěkně od začátku!“ Král začal: 

„Jedna, dvě tři atd.“ „Ne,“ řekl pastýř, „začni od samého začátku, 

ještě před jedničkou!“ „Ale to přece nejde, před jedničkou přece už 

žádné číslo není, tam už je jen nula!“ „Vidíš,“ řekl pastýř, „před 

Bohem také nic není. Bůh je počátek všeho, co je.“  

„Už rozumím,“ radoval se král. „Teď mi ještě pověz třetí, co 

nevím: Co Bůh dělá? Co dělá Bůh s námi lidmi?“ „I na to je odpověď 

lehká,“ řekl pastýř. „Ale musíš z trůnu dolů a vyměnit si se mnou 

šaty!“ Když to král udělal, sám už pochopil: „Aha, už rozumím. Pán 

Bůh to dělá právě tak, jako já teď! Sestupuje ze svého věčného 

trůnu, přijímá šat a podobu člověka. Slouží lidem a dělá z nich 

královské děti.“  

Tak jako král v té legendě, tak mohli před dvěma tisíci roky lidé vidět 

vskutku Boha: V Pánu Ježíši se Bůh stal člověkem. Kdo viděl Ježíše, viděl 

vlastně i nebeského Otce. Kdo slyšel Ježíše a uvěřil mu, ten přijímal jeho 

svatého Ducha.  

Milé Boží děti, vy malé i vy velké, když vás napadnou někdy podobné 

otázky jako toho krále, nehledejte Boha v učených knihách filosofů ani 

přírodovědců. Nehledejte ho v kosmických hlubinách. Otevřete si 

evangelium. Čtěte si, co dělal Pán Ježíš, snažte se jednat podobně, jako 

jednal a smýšlel on. Kdo jde za Ježíšem, kdo přijímá jeho Ducha, ten jde 

za Otcem. Boží Trojice je tajemství, ale líbezné a blízké tajemství:  

 Bůh je náš nebeský Otec.  

 Boží Syn je náš lidský bratr.  

 Duch svatý je dech Boží svatosti a Boží síla v nás.  

Trojí osobu má Bůh, přichází vstříc člověku v trojí podobě, ale v sobě 

je jen jeden, jeden plamen: plamen Lásky. Jeden plamen lásky.  

Slavme tedy dnes jednoho Boha v Trojici a prosme Otce Stvořitele, 

aby nás učinil nástroji své tvůrčí síly. Prosme Syna Vykupitele, aby nás 

učinil nástroji své lásky. Prosme Ducha Posvětitele, aby nás učinil 

nástroji své milosti. 
/rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/Nejsv-Troj-ABC.pdf/ 

Různá oznámení 

VÍKENDOVÉ POBYTY PRO PRARODIČE S VNOUČATY 

Po loňské výborné zkušenosti opět nabízíme víkendy pro seniory s vnoučaty, 
které prožijeme v křesťanském duchu. Část programu pro děti povede mládež 
– budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou 
poslechnout přednášku, posedět u kávy,… Nebude chybět vycházka po okolí, 
společné modlitby a účast na mši svaté. Opět budete mít čas na svá vnoučátka 
a část programu připravíme my - téma červnového víkendu je zaměřeno 

na biblickou postavu Jana Křtitele, jehož život budou účastníci poznávat  
na krásném poutním místě. Bude příležitost k malé pouti podle zdatnosti 
účastníků. 

Termín víkendu:  22. – 24. června 2018 
Místo konání: Svatý Hostýn 
Cena: 800 Kč za dospělého, 600 Kč za dítě 
- v ceně je ubytování, strava a program 

- možnost ušetřit: vlastní spacák (sleva 100 Kč) 
Na Hostýně je počet míst omezen, budeme ubytováni převážně v poutním 
domě pro rodiny, kde jsou pokoje pro 5 a 6 osob, ale je možné se domluvit  
a spojit se do jednoho pokoje se známými.  
Přihláška: ke stažení na webových stránkách www.prorodiny.cz 
Přihlášeným zašleme bližší informace a povolenku k výjezdu na Svatý Hostýn. 

Přihlášky na e-mail: matlochova@arcibol.cz 
Číslo účtu: 2800068926/2010  VS  828, nezapomeňte napsat své jméno. 
Plaťte až po přihlášení, nejlépe do 15. června 2018. 
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová 
e-mail: matlochova@arcibol.cz / tel.: 587 405 250 / mobil: 720 110 750. 

http://www.prorodiny.cz/
mailto:matlochova@arcibol.cz
mailto:matlochova@arcibol.cz

