
 

16. červenec – 22. červenec 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

16.7. 

Svátek Výročí 

posvěcení katedrály 
St. Jičín 17:00 

za † Marii Novákovou, syna, 

manžela, ochranu Boží a 

Panny Marie pro živou 

rodinu 
/íntence přesunuta z 23.7./ 

Úterý 

17.7. 

Bl. Česlava  

a sv. Hyacinta, kněží 
 

Panny Marie 

Karmelské 

St. Jičín 17:00 

za† manžela, † rodiče z obou 

stran a Boží ochranu pro 

živou rodinu Kosturovu 

 /íntence přesunuta z 24.7./ 

Středa 

18.7. 

Středa 15. týdne  

v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá (přesun z 12.7.) 

St. Jičín 17:00 

za † Ing. Františka 

Dokládala 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

19.7. 

Čtvrtek 15. týdne  

v mezidobí 

Palačov 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

20.7. 

Sv. Apolináře, 

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

za † Annu Hasalovou,  

† rodiče, † 2 bratry a Boží 

ochranu a Panny Marie  

pro živé rodiny /o.Petr/ 
/íntence přesunuta z 27.7./ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

21.7. 

Sv. Vavřince 

z Brindisi, kněze 

a učitele církve 

St. Jičín 17:00 

za † Ludmilu Rosovou 

k nedožitým 95 letům 

života, † manžela a za živou 

rodinu  /o.Petr/ 

Neděle 

22.7. 

 

16. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 

za † manžela Františka 

k 3.výročí úmrtí, † dvoje 

rodiče, Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro 

živé rodiny /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 15.7.2018    15. neděle v mezidobí               33./ročník IX. 
Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce,  

abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal. 

I negativní vztah nám může být prospěšný 
Když se nejistota v nás nakombinuje se zákonictvím a legalismem, může to v nás vést k pokrytectví  

a povýšenosti, tedy přesnému opaku Ježíšova Ducha, který je mírný a pokorného srdce. 

Obviňování je zbraní ďábla 

Ďábel, který je zákonický, se dožaduje práva a spravedlnosti. Žádá po nás, abychom zaplatili za své 

hříchy, a neustále o nás prohlašuje „vinen, vinen, vinen“. Jenže je tu Bůh, který nám nechce dát, co si 

zasloužíme. Chce nám dát nezasloužený dar, kterého nejsme hodni. Ďábel se soustředí na to, co je 

podle práva a spravedlnosti – na to, co si zasloužíme. Bůh se však zaměřuje na milost a milosrdenství – 

na to, co si nezasloužíme.  

Milost stojí nad tím, co je podle práva a spravedlnosti, a ďábel nemůže v milosti působit, jeho zbraní je 

jen obviňování. Ďábel je žalobník bratří (viz Zj 12,10). Jeho myšlenky jsou vždycky negativní, osočující, 

poukazují na chyby druhých, obviňují je, zbavují je jejich hodnoty, zneuctívají je a dožadují se práva 

a spravedlnosti. V patách jim jde vztek, hořkost a těžké srdce. 

Je přirozené, že se někdy cítíme zranění.Jak ale reagujeme? 
Když se k nám druzí chovají špatně a zklamávají nás, je jen přirozené, že se cítíme zranění.  

Ale reagujeme na to Boží milostí? „Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí! Jednají tak, protože je k tomu 

pudí jejich vlastní nejniternější bolest a to, že byli sami odmítnuti! Pomoz mi to překonat a obnovit náš 

vztah!“ Anebo se dožadujeme ospravedlnění, obhajujeme se a pokoušíme se očistit od viny? Snažíme se, 

abychom vypadali dobře a bezúhonně, a proto ukazujeme na chyby druhých a mluvíme o nich, aby 

druzí vypadali, že právě oni jsou špatní a na omylu? Když se rozhodneme, že by bylo lepší nějak Bohu 

pomoci, aby druhé srovnal, zcela jistě potřebujeme, aby Bůh pomohl naopak právě nám! 

Obdržíme požehnání, nebo kletbu. Rozhodujeme o tom my sami. 
Bůh nám přislíbil požehnání, jestliže odpovíme odpuštěním a milostí. Jestliže však odpovíme 

obviňováním, ospravedlňováním, hledáním chyb a svalováním viny na druhé, dáváme ďáblovi klíč od 

dveří naší duše.  Ježíš od nás žádá, abychom na jednání lidí, s nimiž vycházíme nejhůře, těch, kdo nás 

zradili nebo odmítli, odpovídali milosrdenstvím, které Bůh chová k nám, protože chce, abychom byli 

požehnaní. Zákon lásky je vyšší než láska k zákonu. 

Dokážete nepříjemné lidi, které Bůh postavil do vašeho života, přijímat jako nástroje požehnání? Jestliže 

si jich neceníte, nectíte je a nerespektujete je, možná s nimi jednáte, jako by byli vaší kletbou, a tedy 

zdědíte kletbu! Když je přijímáme jako požehnání, které nám má pomoci zjistit, čeho jsme plni, pak Bůh 

může vzít každý negativní vztah a využít ho pro naše duchovní dozrávání. To nás uschopňuje, abychom 

mohli zakusit jeho lásku a pak být nástrojem jeho lásky pro svou rodinu i celý svět! 

Mně osobně pomáhá dívat se na to takto: Chci mít (v budoucnu) zatvrzelé, zraněné srdce, které mě 

vyvádí z důvěrného vztahu s Bohem a vede do vzteku, pýchy, za hradby, kterými se budu chránit?  

Anebo chci spočinout u Boha a žít v radosti život, jehož součástí je odpuštění a jehož plodem je mírnost 

a jemnost ducha?  

Vždy když volím, jak budu reagovat na zraňující situaci, volím tím také, čeho se mi v budoucnu dostane… 

/www.vira.cz, zpracováno podle knihy:  

Zakusit Otcovo objetí, napsal Jack Frost vydalo Karmelitánské nakl./ 

 

https://www.ikarmel.cz/produkt/zakusit-otcovo-objeti


 

Lektoři a ministranti 

Ze života sv. poustevníka Antonína se vypravuje, jak 
vychovával bratry, kteří se k němu připojili. Přečetl jim 
úryvek z Písma a ptal se, co ten výrok znamená. Každý 
odpovídal, jak nejlépe uměl. Jen jeden řekl: „Já nevím.“ – 
Opat Antonín pochválil tohoto posledního: „Ten je na 
správné cestě.“ 

Platí to tak dodnes. Kdo čte Písmo tak, jako by to byla zpráva z novin, a chopí se prvního 
smyslu, který ho napadne, ten vyčetl jen to, co už ví. Jen ten, kdo Písmo svaté pokorně 
promýšlí a rozvažuje o něm, jen ten uslyší něco nového. 

Lektor má vždy předem promýšlet, co bude číst. Posluchač má předem promýšlet úryvek 
Písma, kterému bude naslouchat. Jen tak mají užitek z předčítání i naslouchání. 

Vrátil se tuhle jeden ministrant z návštěvy u strýce a vypravoval: „Je to tam jakési ubohé. 
Nemají tam ani lektory. Pan farář musí dělat všechno sám!“ 

Vám je už služba lektorů při nedělní bohoslužbě samozřejmostí. Za časů Pána Ježíše to bylo 
také tak – i Pán Ježíš dělal lektora. V prvotní církvi se tato funkce těšila obzvláštní úctě. Když 
však později se bohoslužebná řeč stala lidem nesrozumitelnou, ztratila služba lektora smysl a 
zanikla. S obnovou liturgie se lektoři znovu objevují. Nejprve jako překladatelé, dokud latina 
byla ještě přísně povinná. Kněz šeptal modlitby a svatá čtení potichu latinsky – a lektor to četl 
z misálku nahlas česky. Vy starší to ještě pamatujete. 

S obnovou srozumitelné mateřštiny v bohoslužbě mají lektoři při bohoslužbě zase své 
původní místo a poslání. Povězme si o tom dnes, jednak abychom si lektorů a jejich služby 
farnímu společenství vážili, jednak abyste se ochotně a rádi pro tuto službu nabídli. 

Takhle uvažoval jeden čiperný mládenec: „Kdo předčítá při mši modlitby – tedy kněz – ten 
mluví ve jménu lidu. Kdo předčítá slovo Boží – lektor – ten mluví ve jménu Božím! Opravdu, je 
to velká čest!“ 

Ano, a není to také žádná maličkost, číst tak, aby se slovo Boží dostalo jasně a zřetelně 
nejprve k uchu a pak i do mysli a do srdce shromážděné obce. 

Proto se lektor stále musí učit uctivě zacházet jak s mateřským jazykem, tak se sdělovanými 
myšlenkami slova Božího. 

Řekli byste – učit se číst – to je snad zbytečné. To jsme se všichni naučili na obecné škole! 
Naučili, to je pravda, ale přesto se každý, kdo veřejně předčítá a přednáší – hlasatel v televizi, 
herec v divadle, řečník na schůzi, lektor v kostele – musí stále učit, aby nemumlal nebo 
nekřičel, aby z jeho úst zvučně znělo krásně podané, srozumitelné a působivé slovo. 

Abyste mohli porozumět vy, co je smyslem svatého čtení, musí si to napřed uvědomit lektor, 
který to předčítá. Musí pečlivě zvážit, na které slovo dát důraz, kde udělat pauzu, aby myšlenka 
mohla doznít v mysli, zabydlit se v paměti. Má-li kázat druhým, musí to nejprve pochopit 

a přijmout sám. Proto si lektor každé čtení předem pročítá a promýšlí, aby četl nejen 
slovíčka, ale hlásal také myšlenky. 

Je to bohatstvím farnosti a znamením její vyspělosti, když má co nejvíce lektorů. Proto 
se přihlaste k této službě všichni, kdo máte zvučný hlas, lásku ke Kristovu království, touhu 
pomáhat při jeho hlásání a ochotu učit se správnému přednesu. 

Bohatství farnosti je i to, když co nejvíce dětí a mládeže slouží kolem oltáře různými 
službami, které se nazývají ministrantské. 

Slovo ministr dobře známe. Každý stát má své ministry a žádná hlava státu se bez 
ministrů neobejde. Ministr a ministrant je stejné slovo – znamená česky služebník. Ani 
žádná farnost se neobejde bez ministrů – ministrantů, kteří slouží různým způsobem farní 
rodině při nedělním shromáždění. Jako ministři slouží svému lidu a hlavě státu, tak 
ministranti slouží lidu Božímu a hlavě církve, Pánu Ježíši. 

Od ministra se očekává, že se umí chovat a páni ministři si na vystupování dávají 
záležet. Také ministranti si mají dávat záležet na svém chování – zde v kostele a v celém 
životě. Vždyť slouží Králi všech králů a vládci všech vladařů. 

Tak krásná je služba lektorů a všech ministrantů v kostele. 
Šťastná je farnost, která jich má dostatek. 

Teď jste se vy, lektoři a ministranti, dověděli, jak si vaší 
služby vážíme, jak vysoce ji ceníme. Nyní už víte, jak můžete 
sloužit Božímu království, i když nejste misionáři, kněží 
a řeholnice. I při svém povolání můžeme každý přispět k růstu 
Božího království. Ať jsme tedy farnost bohatá a živá. 

/P.Ladislav Simajchl „Naše role při nedělní bohoslužbě-  
 Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“/ 

Různá oznámení 
o V termínu od 23.7.do 27.7. má o.Petr dovolenou. Po dobu jeho nepřítomnosti 

v případě pohřbu kontaktujte o.Pawla Dobiju na tel.č. 739 244 464. 

o Moudrost Blahoslavenství – P. Jacques Philippe 
Komunita Blahoslavenství zve na duchovní cvičení do olomouckého kněžského semináře, a to  
od 19. do 25. srpna 2018. Přednáší P. Jacques Philippe z Komunity Blahoslavenství ve Francii. 
Meditace nad blahoslavenstvími v Matoušově evangeliu. Tento text nám zjevuje skutečnou Boží 
tvář, která je milosrdná, laskavá a pokorná. Nabízí nám cestu ke štěstí, k lidské zralosti a k vnitřní 
svobodě. Přednášky mají za cíl přivést posluchače k hlubšímu pochopení, jak blahoslavenství 

prakticky žít v konkrétním životě.  
Duchovní cvičení začínají v neděli 19. 8. večer v 18.00 hod. večeří a končí v sobotu 25. 8. 
obědem. Program duchovních cvičení animují bratři a sestry z Komunity Blahoslavenství.  
Překlad z francouzštiny je zajištěn. V programu jsou dvě přednášky denně (dopoledne a 

odpoledne), společná zpívaná modlitba ranních chval, modlitba růžence a mše svatá. Každý den je 
zakončen animovaným modlitebním večerem. Během dne je v kapli k adoraci vystavena  

Nejsvětější Svátost. Přihlašování do 31.7. již probíhá na webových stránkách: 

http://www.blahoslavenstvi.cz/moudrost-blahoslavenstvi-dc-pro-vsechny-olomouc.  
Příp. dotazy na emailu: akce@blahoslavenstvi.cz, nebo na tel. +420 739 092 799. 

http://www.blahoslavenstvi.cz/moudrost-blahoslavenstvi-dc-pro-vsechny-olomouc

