
 

4. červen – 10. červen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.6. 

Pondělí 9. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu, 

Panně Marii a andělům 

strážným za 75 let života  

a za bratra Vojtěcha 

Úterý 

5.6. 

Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Středa 

6.6. 

Sv. Norberta,  

biskupa 
St. Jičín 17:00 

za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou 
po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

7.6. 

Čtvrtek 9. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

8.6. 

Slavnost 

Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova 

St. Jičín 17:00 za farníky 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

9.6. 

Památka 

Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie 

St. Jičín 
11:00 

svatební mše svatá:  

Michal Janýška  

a Jana Pospěchová    /o.Petr/ 

17:00 za rodinu Vašendovu  /o.Petr/ 

Loučka 8:00 mše svatá za obec /o.Dostál/ 

Jičina 15:30 
mše svatá /o.Petr/ 

žehnání hasičského vozu 

Neděle 

10.6. 

 

10. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Aloise a Žofii 

Závadovy, rodiče z obou 

stran,živou rodinu a ochranu 

Panny Marie   /o.Petr/ 
 

křest: Valentýna Janovská 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 9:15 mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz
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                                                                       27./ročník IX. 
Tvé Slovo, Pane, je pravda; posvěť nás pravdou. 

Měl jsem jednou přednášku o modlitbě. Po jejím skončení za mnou přišla jedna 

italská učitelka a přiznala se mi, že má k modlitbě stálý odpor, a udala 

psychologický důvod. Když měla v osmi letech přistoupit k prvnímu svatému 
přijímání, musela se účastnit přípravy, kterou vedla stará nevrlá sestra. Děti se 

musely učit zpaměti modlitby, kterým příliš nerozuměly, a když popletly některá 
slova, sestra je stále okřikovala. Dotyčná učitelka si tenkrát stěžovala doma 

matce, že už na přípravu chodit nebude, ale odpověď byla vždycky stejná:  
„Musíš!“ V takové situaci se pochopitelně modlit nenaučila, naopak získala 

k modlitbám odpor. Po tomto osobním vyznání mě tato žena pochválila, že jsem 

mluvil o modlitbě srozumitelně a ukázal jí, že je to důležitý životní úkon. 
Samozřejmě jsem za to poděkoval a smlčel svou pochybnost: Stačí k tomu, aby se 

člověk doopravdy modlil, pouhé přesvědčení, že je to rozumné? Už jsem se jí 
neptal, bude-li se ode dneška opravdu modlit. 

Setkáváme se zde s dvojím postojem ke konání dobra. Na jedné straně je tuhý 
moralismus, který zná jen jeden argument: To se musí!  

A když někdo nekoná svou povinnost, stihnou ho tresty nejen po 
smrti, ale už zde na zemi. Jeden z přísných zastánců tohoto postoje 

mi často opakoval zásadu: Na světě jdou vždycky dva hříchy 

pospolu – jeden toho, kdo zlo dělá, a druhý toho, kdo je trpí. 
Nebudeme teď diskutovat o tom, jaké úspěchy tito zastánci přísných mravů mají. 

Příklad učitelky, která se nenaučila modlit, není ale příliš povzbudivý. 

Říká se, že středověká společnost byla moralistického rázu. Jako reakce proti 

tomuto násilnému pořádku se objevil směr, jemuž říkáme osvícenství. Jeho princip 
se dá vyjádřit krátce: Dobro se neuskuteční vnějším nátlakem, je potřeba osvítit 

mysl, aby člověk viděl, že je dobro skutečně dobré, aby se o tom přesvědčil. Pak 
bude konat dobro vědomě a svobodně. Znovu se vracím k otázce: Stačí 

k dobrému jednání pouhé přesvědčení, že je to rozumné? Už starý římský básník 
Ovidius se přiznal: „Vidím, co je dobré, a schvaluji to, ale bohužel dělám zlé.“ 

Po první světové válce se konal v Mnichově velký kongres pedagogů. Jeho 
hlavním námětem byl problém: mládež se ve školách naučí mnoho úžasných věcí 

(nikdy nebylo všeobecné vzdělání tak široké), ale má to jednu nevýhodu – 

studenti nevědí, co s těmito znalostmi dělat, nemají pro ně hodnotu. Pokud 
nemíní ve studiu pokračovat, brzy většinu z nich zapomenou. Mladík, který se učil 

osm let latinu, už nikdy nečte Cicerona a po maturitní zkoušce z dějepisu už nikdy 



neotevře historickou studii o svém národě. A v náboženské výchově jsou tyto 

zkušenosti ještě smutnější. 

Pedagogové si tedy položili základní otázku: Jak dosáhnout toho, aby se z pouhého 

vědění stala „hodnota“, aby se stalo něčím, co pro člověka má cenu? Na tehdejším 
kongresu se propagovala tzv. aktivní výchova. Ta říká, že není správné, aby student 

pravdu slyšel nebo četl, je mnohem lepší, když ji sám objeví. Neučme studenta, kdo 
byl Kant a co napsal! Zaveďme ho do knihovny a řekněme mu: „Hledej, kde se to 

dozvíš!“ Tak se seznámí s naučnými slovníky. V chemii mu dejme do ruky zkumavku, 

ať sám pozná, které prvky se slučují a které ne. 

Vývoj kongresu sledoval i známý jezuita P.Sierp, který se zabýval otázkou exercicií, 
ignaciánských duchovních cvičení. Prohlásil, že tu jde o stejný problém. V katechetické 

výchově se učí náboženským pravdám. Když se dobře a zajímavě vyloží, posluchači je 

znají. Ale z toho ještě neplyne, že jsou pro ně hodnotou, že si jich cení. Při exerciciích 
se proto musí postupovat jinak: nemají to být pouhé přednášky, ale osobní meditace, 

rozjímání. Lidé v rozjímání sami objeví, co z jednotlivých pravd plyne pro jejich život, 
a mají z takové meditace mnohem větší užitek než z dlouhých výkladů. 

Je to dobrý psychologický postřeh, ale samozřejmě není úplný.  
Je možné ho doplnit i jinou zkušeností. Opět nám mohou pomoci 

psychologové, zabývající se  dnes otázkou hodnot. Poučením od jiného 
člověka se dozvíme, že je něco pravdivé. Ještě víc nás těší, když tuto 

pravdu objevíme sami. Ale hodnotou se to stane teprve ve styku 

s jinými. Ukažme si to na banálním příkladu: děvče se v botanice naučilo znát různé 
druhy květin. To je první stupeň. Potom jde na procházku do botanické zahrady 

a samo objeví, že jisté květy jsou opravdu pěkné. To je druhý, vyšší stupeň. Ale je zde 
ještě třetí: zamilovaný chlapec jí daroval květiny. Teprve teď mají květy opravdovou 

hodnotu. Dívka si je dokonce vylisuje a vloží do památníku, protože ji k nim vážou 
nezapomenutelné city. 

Podobné je to v oblasti duchovní. V katechismu jsme se naučili, že Bůh je náš Otec 

na nebesích – to je první stupeň. Druhého můžeme dosáhnout při rozjímání, když 
pochopíme, že bez této pravdy by byl vesmír jen neživým strojem a život shlukem 

náhod. Nakonec přijde v modlitbě i třetí stupeň. Uděláme 
zkušenost, že když se k Bohu obracíme, slyší nás. Pravda o Božím 

otcovství se tak stala předmětem dialogu, vztahu mezi osobami,  

a proto je opravdovou hodnotou. Tím docházíme k závěru, který 
najdeme už u církevních otců, že totiž opravdovým studiem 

teologie je jenom modlitba. Ti, kdo touto duchovní školou prošli, 
touží po tom, aby se mohli bez přestání modlit. Měli by tedy odejít 

do pouště nebo do klášterní klauzury? To je cesta jen pro některé. 

Kdo se naučil hovořit s Bohem jako s Otcem, mluví s ním i při 
všem, co dělá a co vidí kolem sebe. Když objeví, že to všechno jsou jeho dary, kytičky 

květů od milého, začíná pro něj mít hodnotu celý okolní svět a vše, co o něm ví.  
Tehdy pochopí, co píše sv. Pavel: „Těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá 

k dobrému“ (Řím 8,28). 
/z knihy kardinála Tomáše Špidlíka „Slyšet Boha v ranním vánku“, vydalo Karmelitánské nakl. 2005/ 

Různá oznámení 
MO KDU ČSL Bernartice nad Odrou pořádá v sobotu 16. června 2018  
tradiční pouť na Svatý Hostýn. Autobus z Bernartic 

vyjede v 7:00 a vyzvedne poutníky z Hůrky, Starého Jičína 
a ze Starojické Lhoty. Cena za dopravu je 130,- Kč pro 
dospělé a 60,- Kč za dítě. Zájemci z naší farnosti se mohou 
zapisovat na listinu v předsíni kostela. 

 

SLEZSKÁ LILIE 2018 

MÁME SE NA CO TĚŠIT! 

Osmý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie, tentokrát 

se zaměřením na rodinu a děti, proběhne od 8. do 10. června 2018. 
Festival jsme letos rozšířili o páteční „Večer nadějí“ zaměřený na mládež. 
Na jevišti před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy přivítáme 8.6. 
například rock gospelový sbor Fusion Trojka Ostrava, velký hit současné 
polské popové scény – dětský sbor Małe TGD, který kombinuje prvky moderní 
hudby s duchovním poselstvím nebo elektro-popoví Divine Attraction (USA). 

V sobotu 9.6. se v kostele sv. Václava setkáme s Markem Orko 
Váchou na přednášce „Krajina, zrcadlo duše“, zamyslíme se s Danem 
Drápalem nad tématem „Rozdělená společnost?“, v kině Vesmír zahrají ICF 

Worship ze švýcarského Curychu (spolu s nimi zde vystoupí i řečník Leo 
Bigger) a na hlavním podiu před katedrálou uzavře „Noc lilie“ 
po vystoupení Prague Cello Quartetu muzikál Jesus Christ 
Superstar v jedinečném podání Národního divadla moravskoslezského. 

Nedělním „Dnem andělů“ 10.6. nás provede selesián P. Libor 
Všetula a Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína. Třešničkou na 
dortu pak jistě bude koncert Pavla Helana společně s Prague Cello 
Quartetem. Podrobné informace najdete na www.slezskalilie.cz. 
Navíc na Slezské lilii oslavíme 25. výročí Centra pro rodinu a sociální 
péči, a také proběhne benefice pro Nadační fond Betlém nenarozeným, 

která podpoří děti před narozením.   

Vstupné na program Slezské lilie je dobrovolné. 
Slezská lilie se snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní 
projekt. Benefice letošního festivalu pro Nadační fond Betlém nenarozeným 
podpoří provoz Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který pomáhá dětem 
před narozením a jejich matkám. Děkujeme! 

 

Křesťanská organizace OREL jednota Starý Jičín-Vlčnov ve spolupráci se Starojickou 

historickou společností pořádá pro všechny malé i velké děti, rodiče, babičky i dědy 

DĚTSKÝ DEN v neděli 10. 6. 2018 od 14.30 hodin v areálu , který se uskuteční 

hasičárny ve Vlčnově soutěže, hry, cukrová vata, Kolo  (za deště uvnitř). Čekají na vás: 

štěstí, občerstvení, Skákací hrad, táborák a pro každé dítě překvapení. V 16.00 hodin 

 interaktivní pohádku „Kovář a drak Ohnimrak“pro děti zahraje Divadélko Krajánek   

Bližší info na tel: 777947790, nebo na e-mail: staryjicinvlcnov@orel.cz 

http://slezskalilie.cz/2018/slezska-lilie-2018-tuka-na-dvere/
http://slezskalilie.cz/2018/slezska-lilie-2018-tuka-na-dvere/

