
 

30. červenec – 5. srpen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.7. 

Sv. Petra Chryzologa, 

biskupa a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za rodinu Kovářovu, duše 

v očistci a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Úterý 

31.7. 

Památka sv. Ignáce 

z Loyoly, kněze 
St. Jičín 17:00 

za † Františka a Jaroslavu 

Vahalíkovu, † dceru a † zetě 

a za živé rodiny 

Středa 

1.8. 

Památka sv. Alfonsa 

Marie z Liguori, 

biskupa a učitele církve 
St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

pohřeb: Bohdan Tvrdý † 

na úmysl otce biskupa 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

2.8.. 

Sv. Eusebia z Vercelli, 

biskupa 
 

Sv. Petra Juliána 

Eymarda, kněze 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

3.8. 

Pátek 17. týdne  

v mezidobí 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

svátost smíření 

na poděkování za 20 let 

života /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

4.8. 

Památka sv. Jana 

Marie Vianneye, 

kněze 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 11:00 

svatba: Michaela Schindlerová 

a Oleh Hulko  
/o.Petr Eliáš/ 

Bernartice 17:30 
mše svatá  /o.Jiří/ 

ke cti Panny Marie  
není s nedělní platností 

Neděle 

5.8. 

 

18. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

sbírka na kostel 
 

St. Jičín  7:45 

za rodinu Handrychovu a 

Hrachovcovu na poděkování 

za přijatá dobrodiní 

s prosbou o ochranu Boží  

a Panny Marie /o.Petr/ 

Svinec 
Oční studánka 

14:30 
poutní mše svatá  /o.Petr/ 

výročí 70 let od vysvěcení kapličky 

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 

 29.7.2018    17. neděle v mezidobí               35./ročník IX. 
Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. 

Zázraky a znamení 
Posadili se do trávy, jedli a nasytili se, a to zázračně. „To by se líbilo Vlachům,“ řekl mi 

ironicky jeden starý Tyrolák. „My pracujeme od rána do večera, abychom se najedli. 
Prosíme Pána Boha, aby požehnal naší práci – ne, aby dělal zázraky a my nečinně seděli 
v trávě!“ Dobrý horal alespoň dodal, že prosí Boha, aby jeho práci požehnal. Mnoho lidí si 

však myslí, že se obejde i bez Božího požehnání. Stačí pracovat. „Vše, čeho člověk požívá, 
ze šlechetné práce vyplývá.“ 

Dobrá práce je krásná věc, ale pokud lidé pracují jen proto, aby jedli, tak ji vlastně 
znehodnocují. Práce je něco mnohem ušlechtilejšího. Vždyť prvním dělníkem je podle sv. 
Jana Zlatoústého sám Bůh. Jeho dílem je celý vesmír, který stvořil a zachovává a který 
daroval člověku jako statek, jako ráj. Zároveň mu dal i možnost spolupracovat s ním na 
jeho utváření. Člověk tím, že pracuje, rozvíjí sám sebe, roste, ukazuje, co je. Malíř by nebyl 
malířem, kdyby nemaloval, kovář by nebyl kovářem, kdyby nekul železo… A proto cílem 
práce nemůže být jenom egoistické uspokojování fyziologických potřeb. 

Nejkrásnější schopností člověka je láska, a ta se musí projevit i v práci. Jak? Jan 

Zlatoústý uvádí jako příklad práci mnichů své doby. Jejich životní potřeby byly malé: spali 
na holé zemi, spokojili se se suchým chlebem, vodou a trochou zeleniny. Pracovali však víc, 
než potřebovali. Z výtěžku své práce pak podporovali chudé. Ale není potřeba chodit pro 
příklad jen k mnichům. Co jiného dělá otec rodiny? Kdyby myslel pouze na sebe, možná by 
pracoval jen na poloviční výkon, ale on vydělává pro celou rodinu. 

Také cílem Boží práce je vždycky láska. On sám pro sebe nic nepotřebuje, pracuje pro 
druhé. A to se často projeví zvláštním nečekaným způsobem, jako dar Boží prozřetelnosti. 
„Jak to, že jste si tak brzy pomohl k domu a obchodu?“ ptal jsem se známého, který před 
pár lety emigroval do Ameriky bez ničeho. Pokrčil rameny: „Sám nevím.  Je pravda, že 
jsem pracoval, ale Pán Bůh mi nějakým zvláštním způsobem žehnal. Jiní zůstali daleko za 
mnou.“ Tento člověk si tedy uvědomil, že existuje jakási nenormálnost v proporcích. 
Výsledek úplně neodpovídá práci, převyšuje ji. Nemluví o náhodě, o štěstí, ale nachází 
náboženské vysvětlení: Boží požehnání. „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“ – 
četli jsme na vyšitých dečkách v domech našich babiček. „S Božím požehnáním se i náklad  
do kopce vytáhne,“ říkávali na Hané. Je to tedy jakási síla, která se připočte k přirozeným 
silám naší vlastní práce. 

Lze říci, že je to zázrak? To se nám zdá jako příliš silné slovo. Zázrak rezervujeme jenom 
pro případy, které se nedají lidsky vůbec vysvětlit. Člověk, 
který v Americe brzy našel svůj vlastní domov, přece pracoval 
a dům si koupil za to, co vydělal. Táhl svůj vůz do kopce, Bůh 

jako by jenom zezadu přitlačil. Naopak nemocný, který měl 
rakovinu a jemuž lékaři sdělili, že už se nedá vůbec nic dělat, 
se rozjel na pouť do Lurd a náhle se uzdravil. Lékaři prohlásili, 
že se to nedá přirozeně vysvětlit. Mluví se tedy o zázraku. 

Tento druhý případ je rozhodně přesvědčivější. Boží zásah (jako dar člověku) se tu stává 



viditelným zjevením, oslňuje náš zrak. V podstatě se však neliší od Božího požehnání, které 
dává naší práci úspěch. 

Nedivme se proto, že je slovník Bible v této věci méně přesný. Nejčastěji se v něm vyskytují 
výrazy „znamení“ a „podivuhodné Boží skutky“, které doprovázejí Židy a pak křesťany na všech 
cestách. Dnešní kritický čtenář rád poznamená, že to všechno nemusí být hned zázračné, že 
mnoho z toho, co se v Písmu tak nadšeně popisuje, se dá vysvětlit i přirozeně. Můžeme těmto 
kritikům dát docela za pravdu. Výraz „znamení“ je mnohem ohebnější než dnešní pojem 
zázraku. Znamení najdeme v celých dějinách Izraele, na každém kroku mohli Židé postřehnout, 
že jim Bůh zvláštním způsobem žehnal, pomáhal. V Novém zákoně jsou tato znamení ještě 
průkaznější, aby lidé konečně došli k poznání, že za veškerou lidskou prací je činný Bůh.  
Buď ji žehná, je-li to dobro, nebo se od ní odvrací, je-li to zlo. 

Jaký je tedy praktický závěr? Máme spoléhat víc na svou vlastní práci, nebo se modlit k Bohu 

o zázračnou pomoc? Chyba otázky tkví v onom „buď-anebo“. Ve skutečnosti zde žádné „buď-
anebo“ není.  

Svatý Ignác z Loyoly to vyjádřil pěkným aforismem: „Pracujte, jako by všechno záviselo jenom 

na vás samých, ale modlete se, jako by všechno záviselo pouze na Bohu.“ 

Všechno je totiž Boží dar – a ten člověka neponižuje jako almužna, neboť je darem od otce, 
který pracuje pro své syny. 

/Tomáš Špidlík, z knihy „Slyšet Boha v ranním vánku“, vydalo Karmelitánské nakl.2005/ 

 

 

Kázání 
Umíš mluvit o své víře? 
„Každé naše slovo by mělo heřmánkem vonět, když je pošleme na cestu k lidem. 
Každé naše slovo by mělo jako heřmánek léčit ty, kteří nám naslouchají. 
Každé naše slovo by mělo přivádět na svět to, co mu k plnosti lásky chybí.“ 

Tak mluví o mluvení básník (František Lazecký). A takto mluví o našem mluvení biskup:  

„Máme mnoho zbožných a věřících lidí v našich farnostech. Ale máme málo takových, kteří umějí 
o své víře dobře mluvit.“ (Mohučský biskup K.Lehman) 

Zde v kostele mluví o víře jen kněz – vy mlčíte. Dojde na slovo jak heřmánek voňavé a léčivé venku – doma,  
mezi lidmi? Ale teď se pojďme zabývat otázkou, co máme dělat při kázání? 

Nic nemůžeme dělat, leda se cvičit v trpělivosti, když kázání je nezáživné. Znal to i tak znamenitý kazatel, jako 
biskup Augustin. Píše: „Stane se, že při kázání začnou posluchači otevírat ústa – ne aby chválili, ale aby zívali, a tak 
bezhlase volali, aby už kazatel skončil.“ A apoštolu národů Pavlovi se stalo, že mu posluchač dokonce usnul 
a vypadl z okna.  

Není to tedy žádná světová premiéra, když se ti někdy otevřou ústa, když ti hlava zaklinká. Není to ani hřích, ale je 
to škoda – mineš se tak s hlasem evangelia, zmeškáš schůzku s Pánem. 

Myslíš si teď jistě: tak ať se neopakují pořád znovu čtení, která už znám! – Na to odpověděl už kdysi Goethe: 
„Dokud se budou stále znovu opakovat stejné lži, musí se stále znovu opakovat věčné pravdy!“ 

Dobrá, říkáš si v duchu: tak ať si aspoň kněz ty pravdy káže nově, aktuálně, zajímavě!  Máš pravdu, kterýpak kněz 
by nechtěl kázat tak, jak to uměl Pán Ježíš. Poslechněte, jak se za toto kazatelské umění modlil švýcarský profesor 
pastorálky (Lothar Zenetti): 

„Trochu vody ze studny; chléb; sedlák, který zasévá; svatba; vinný keř; ovečka; ztracená mince; kousek kvásku. – 
Pane, tys nepotřeboval víc, aby ti tvoji posluchači porozuměli. Ale kde má vzít tvůj učedník ve dvacátém století, 
na sídlišti, tak prostá slova, aby mu současníci porozuměli? Mluv k nám, Pane, ty! Volej své slovo do hluku fonů 
a wattů. Učiň svou pravdu poznatelnou i našemu světu! Dej nám nalézt pravé slovo v pravou chvíli!“ 

Ano, to je starost kněze, když si připravuje kázání: aby našel pravé slovo v pravou chvíli. Ovšem výsledek 
kázání nezávisí jen na knězi. Záleží i na posluchači. Jak soustředěně naslouchá, jak se snaží slyšené 
pochopit a domyslet osobně pro sebe. Na roli posluchače kázání upozornil Pán Ježíš v podobenství 
o rozsévači a půdě, do které se zrno slova Božího zasévá. Sebelepším kázáním nemůže kněz posluchači 
ušetřit tuto osobní námahu, osobní přemýšlení a rozhodování. 

Není to jednoduché, překonat vzdálenost mezi drsnou realitou událostí „za onoho času“ – a naší přítomností. 
Pán Ježíš se nenarodil v romantickém betlému, ale ve smrduté dobytčí stáji. Na Golgotě neklečel ve zlaceném 
ornátu mezi dvěma ministranty, ale visel nahý a špinavý na mučidle mezi dvěma lupiči. 

Kázání nám pomáhá, abychom o svém životě uvažovali ve světle Písma svatého. Abychom se učili svůj život 
chápat ve světle Písma a naslouchali evangeliu z pozice svého života.Taková má být naše aktivita, naše 
spolumyšlení při kázání. Druhá a neméně důležitá, ale často zanedbávaná část naší aktivní účasti na kázání, 
má následovat po kázání, po bohoslužbě. 

O slyšeném máme dál uvažovat a mluvit. Mluvit doma – hned v poledne při nedělním obědě. Tam se má 
probírat, co bylo v kázání zajímavé, důležité, jak tomu kdo rozuměl. Tam má těm, co nebyli v kostele, zaznít 
slovo Boží. Ale ne tak, jako v oné známé anekdotě: 

Přišel muž z kostela a žena, kterou nemoc zdržela doma, se ptá: „Tak co kázal pan farář?“ –  

„O hříchu,“ odpoví muž. – „Ale co o tom povídal?“ – „Byl proti,“ řekl muž. 

O slyšeném kázání mají lidé mluvit mezi sebou. Má to být východisko rozhovorů o víře, jak požadoval biskup 
Lehmann. Musíme se učit o věcech víry debatovat, naslouchat mínění druhých, nebýt příliš brzo hotovi 
s vlastním úsudkem.  

O slyšeném kázání se má mluvit také s knězem. My kněží máme často pocit, že mluvíme do prázdna, 
protože od vás neslyšíme žádnou odezvu. Ještě tak kritiku někdy řeknete – a to často ještě v nepřítomnosti 
kněze, takže mu to nepomůže. Je to důležité, abyste knězi řekli, co vám pomohlo – a co jste nepochopili. 

A nakonec si povězme, zda je možné poslouchat s užitkem i vysloveně špatná kázání? Možné to je. Napřed 
si shrnem kritiku – to nám půjde snadno: byla to samá teorie, nic pro dnešek, ve kterém žiji. A pak se ptám:  
jak vlastně mělo být to slovo Boží přeneseno do dnešní doby? Co to říká dnešnímu člověku, co osobně 
mně? Rozumíš, co ti radím: po špatném kázání si udělej kázání sám, pro sebe, sám sobě. A po dobrém 
kázání to udělej také tak. 

Náš život se vlastně skládá ze samých výzev Pána a z našich odpovědí, které na ně dáváme. „Nejlepší 
komentář evangelia nalezneme v uvažování nad vlastní minulostí,“ – říká L.Evely. To je naše aktivní účast 
na kázání: učíme se o věcech víry hovořit. Učíme se uvažovat o svém životě ve světle Písma. 

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

Různá oznámení 
Vyhraďte si uprostřed prázdnin 4.8. 2018 na DEN PRO RODINU v Praze, který 

má (mimo jiné) za cíl přitáhnout co největší mediální pozornost. Komu? Čemu? 

Obyčejným rodinám, rodinám s mámou, tátou a dětmi, rodinám, které politici 

často přehlížejí, ale na jejichž každodenní péči, lásce a obětech stojí prosperita 
celého národa. DEN pro rodinu chce především poděkovat, povzbudit (a díky 

sponzorům i drobně odměnit) rodiny, které nesou tíhu dne a pečují o své děti, 

ale také upozornit na mnohé negativní jevy ve společnosti. 

Součástí programu je také Pochod pro rodinu z Ovocného trhu na Střelecký 

ostrov, kde pak proběhne zábavně naučné rodinné odpoledne. Kromě her, 
hudby a jiných atrakcí zde bude možno nalézt i odborníky z řad psychologů, 

speciálních pedagogů, mediátorů i pracovníků sociálně právní ochrany dětí, 

připravené k diskusi či popovídání. Podrobnosti i možnost přihlášení  

na webových stránkách:  www.denprorodinu.eu. 

Přijďte spolu s námi ukázat, že rodinu tvoří máma, táta a děti a je třeba svornosti a soudržnosti  
všech generací i všech členů rodiny, abychom směřovali k dobrému.  

Vezměte tedy s sebou i prarodiče a/nebo vnoučata, ať oslavíme rodinu v celé její šíři! 

http://www.denprorodinu.eu/

