
 

6. srpen – 12. srpen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.8. 

Svátek  

Proměnění Páně 

St. Jičín 17:00 za farníky /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Úterý 

7.8. 

Sv. Sixta II., papeže 

 a druhů, mučedníků 
 

Sv. Kajetána, kněze 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Pavlíkovu a Krištůvkovu  

a Boží ochranu  /o.Petr/ 

intence přesunuta ze soboty 4.8. 

Středa 

9.8. 

Památka  

sv. Dominika, kněze 

Loučka 16:00 mše svatá /o.Dobija/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodinu Hozákovu  

s prosbou za dar víry pro 

živou rodinu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.8. 

Svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříže, 

panny mučednice, 

patronky Evropy 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za křesťanský charakter Evropy 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

10.8. 

Svátek sv. Vavřince, 

jáhna a mučedníka 

 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Františka a Marii 

Jakůbkovy, † zetě Ludevíta 

Lindovského, pravnuka 

Damiána a živou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

11.8. 

Památka  

sv. Kláry, panny 
St. Jičín 

11:00 

svatební mše svatá:  

Kateřina Váňová  

a Petr Dorazil 

17:00 

za † Miroslava Sudolského, 

† zetě, † 2 rodiče, † 2 bratry, 

za živou rodinu a Boží 

požehnání /o.Petr/ 

Neděle 

12.8. 

 

19. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Hruškovy, duše 

v očistci a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Petřkovice 

9:15 poutní mše svatá /o.Petr/ 

14:30 

„na horách“ poutní mše 

svatá u Panny Marie 
/o.David Powiesník/        
130.výročí založení poutního místa       

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 5.8.2018    18. neděle v mezidobí               36./ročník IX. 
Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. 

JEŽÍŠ JE CHLÉB ŽIVOTA 
 „Když nebudeš jíst, umřeš,“ řeknou rodiče trucovitému dítěti, které nechce jíst. 

Stejně přesvědčuje lékař toho, kdo zahájil hladovku. Člověk potřebuje k životu 

pokrm. Ale pokrm sám nerozhodne, jaké vlastnosti bude mít náš 

život: zda bude šťastný nebo trpký, zda bude úspěšný nebo plný 

zklamání, zda lidem prospějeme nebo jim uškodíme. Pán Ježíš nabízí 

zvláštní pokrm. Kdo jej bude požívat, zajistí si život spokojený pro 

sebe a užitečný pro druhé. Tím pokrmem, chlebem, je on sám:  

jeho slovo, jeho příklad, jeho Tělo a Krev. Chceme rozjímat 

o poslední větě dnešního evangelia: Ježíš je chléb života. 

Druhý den po zázračném rozmnožení chlebů sešlo se mnoho lidí v synagoze 

v Kafarnaum. Vzpomínali, jak je Ježíš nasytil chlebem a rybami a prosili: „Pane, 

dávej nám ten chléb pořád.“ On je přece všemohoucí, králem jej chtěli provolat, 

měli by pokrm bez práce. Sám uznal, jak je chléb důležitý. Do modlitby, kterou nás 

naučil, vložil naši prosbu: Chléb náš vezdejší dej nám dnes! 

Vy, kteří pamatujete bídu za války, vypravujete dětem, jak před obchodem stály 

dlouhé fronty na chléb. Mladí asi věřit nebudou. Teď není hlad a zásoby potravin 

jsou veliké. Lidé se nespokojí chlebem, chtějí víc. – V starověkém Římě žádal 

proletariát od vladařů chléb a hry. Když je dostal, byl spokojen. 

U nás blahobyt teprve začíná, ale v blahobytné společnosti jsou lidé velmi 

nároční. Zařizují se na zemi, jako by ji nikdy neměli opustit. Chtějí vybrané pokrmy, 

chutné nápoje, slušivé oblečení, pohodlný byt, moderní zařízení, rychlé auto, 

vybavenou chatu a drahou dovolenou. Mají ráj na zemi? Statistiky ukazují, že 

praktický materialismus trvalé štěstí nepřinesl. Počet rozvrácených rodin a počet 

sebevražd svědčí o omrzelosti životem. Chléb a hry, pozemský blahobyt nezažene 

hlad a žízeň po štěstí. Dokladem je život zakladatele budhismu. 

Před dva a půl tisíci roky se indickému králi narodil syn Siddhárta. Byl to hoch 
chytrý, hezký a dobrý. Dal ho vycvičit ve všech vědách. Když mu minulo devatenáct 
let, oženil ho otec a usadil novomanžele v paláci uprostřed sadů a hájů. Nevyjížděli 
ven, nikdo je nezarmoutil, viděli kolem sebe jen radost, krásu a zdraví. 

Po čase si princ usmyslil, že se podívá, jak žijí jiní lidé. Jeho vozataj 
ho zavezl do města. U stěny domu uviděl divného člověka. Byl 
bledý, třásl se a žalostně sténal. „Co mu je?“ ptal se. „Je nemocen.“ 

„Co to znamená?“ – „Něco má v těle pokaženo, bolí ho to. Každý 
může dostat nemoc.“ 

Kus dále přistoupil k vozu kralevice starý žebrák. Shrbený stařec 
se slzavýma očima, sotva vlekl nohy a bezzubými ústy prosil o almužnu. „To je taky 
nemocný?“ – „Ne, to je stařec.“ 

„Co to znamená stařec?“ – „Už dlouho žil. Všem se tak stane, kdo dlouho žili.“ 



„Mně taky?“ – „Všem se stane stejně.“  
„Vez mě domů,“ řekl Siddhárta. Když vyjížděli z města, lidé je zdrželi. Nesli něco na 

nosítkách, podobalo se to člověku. „Co je to?“- „To je mrtvý, nesou jeho tělo k pohřbu.“ 
„Co to znamená mrtvý?“ – „Život v něm zhasl, přestal.“ 
Siddhárta přistoupil k lidem, kteří nesli mrtvého. Oči měl otevřené, nehybné,  

jako ze skla, zuby vyceněné a ležel nehybně se ztuhlými údy.  
„Od čeho se mu to stalo?“ - „Smrt přišla. Všichni lidé zemřou.“ 
Všichni zemřou, opakoval si Siddhárta, vrátil se k vozu a se sklopenou hlavou dojel 

domů. Celý den proseděl v temnotě v odlehlém koutě zahrady a neustále přemýšlel o tom, 
co viděl. Všichni lidé onemocní, všichni zestárnou, všichni lidé umírají… Jak se mohou 
z něčeho radovat, když vědí, že každou hodinu mohou onemocnět a mohou umřít? 

Následující noci zavolal svého vozataje, poručil, aby mu osedlal koně a otevřel bránu. 
Než odjel z domu, vešel ke své ženě. Spala. Nebudil ji. Jen v duchu se s ní rozloučil, 
vsednul na koně a odjel z rodného domu. Sedm roků žil v samotě jako poustevník, než se 
stal Osvícený, Buddha. Pětačtyřicet roků hlásal svou filosofii, až sedmdesátiletý zemřel. 
Bylo to asi 500 roků před Kristem. Poznal, že na zemi se nedá vybudovat nebe, když tu je 
nemoc, stáří a smrt. 

„Já jsem chléb života,“ řekl Pán Ježíš. „Kdo přichází ke mně, kdo ve mně věří, kdo mě 

následuje, nebude nikdy lačnět a žíznit po sladkostech života.“ On vzal nemoc, utrpení 

a smrt na sebe a tak kráčel ke své slávě. Pobízí ty, kdo jej chtějí následovat, aby také 

vzali svůj kříž každodenně a nesli jej trpělivě za ním. Apoštolové šli od soudu zbičovaní 

a radovali se, že mohli pro Krista něco vytrpět. 

Bratři a sestry, když lidé spěchali do synagogy v Kafarnaum, mysleli si, že se bude 

opakovat zázračné nasycení. Že jako v pohádce zavolá Pán Ježíš: 

„Stolečku, prostři se!“ – a oni budou hodovat. On však jim 

připomněl, že nejen chlebem žije člověk, ale že musí přijmout také 

jeho slovo. Naučil nás prosit o chléb, ale ne na prvním místě. 

Napřed je světit jméno Boží, připravovat Boží království a plnit  

vůli Boží. Teprv na čtvrtém místě prosíme v Otčenáši: chléb náš vezdejší dej nám dnes.  

Přeji vám dočkat se blahobytu, ale vždy uděláme zkušenost jako Buddha, že na zemi 

zůstane nemoc, stáří a smrt. – Na zemi jsme jako na návštěvě. Když dítěti na návštěvě 

předloží hračky, dovede se s nimi zabavit. Ale pak ho něco chytne za srdce a dítě 

zvolá: „Já chci jít domů!“ My to pocítíme taky: Nepokojné je srdce naše, dokud 

nespočine v Bohu. 
/P.Alois Pekárek: „Hořící srdce“, vydalo nakl. FIBOX 1998/ 

Různá oznámení 
Ve dnech 23.- 25.8.2018 se ve Vsetíně uskuteční křesťanský multižánrový festival 

UNITED. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru 

dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, 

služba modliteb a duchovního poradenství. Každý ročník se nese v duchu hlavního 

tématu. Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni 

a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni  

ke službě druhým. Podrobné informace o programu a vstupném najdete  

na webových stránkách festivalunited.cz. 

 Toto výročí oslavíme v  neděli 12. srpna 2018 

 Slavnostní mše svaté budou 

v 9:15 v místní kapli a 14:30 u poutního místa  

Panny Marie Lurdské  

 Občerstvení zajištěno, zvou pořadatelé 

Petřkovice patří k nejvýše položeným obcím  na západním svahu 
Petřkovské Hůrky. Odtud je za hezkého počasí nádherný výhled  
na Hostýnské vrchy a Jeseníky. Leží asi 5 km od Starého Jičína při 
silnici na Valašské Meziříčí. Obec s nejdelší zimou a nejkratším 
létem na Starojicku. 

Nejstarší zmínka o obci z roku 1497 ji uvádí jako součást panství starojického. 
Obec bývala čistě zemědělská.  Byl zde i pískovcový lom. Zvláštností je umělá 
poutní jeskyně ve skále v lese z roku 1888 se sochou Panny Marie Lurdské,  
zvané také Petřkovské Lurdy. 

V roce 1858 se zjevila Panna Maria dívce Bernadetě v jihofrancouzských 
Lurdech. Místo se stalo brzo cílem mnoha poutníků z celého světa. 
V roce 1886 ho navštívil i novojičínský občan Johann Stieber, 
kostelník od Španělské kaple. V Lurdech učinil slib zřídit tři lurdské 
jeskyně.  

Velmi se mu líbil lom na úpatí Petřkovické hory. Požádal proto 
petřkovického starostu Františka Petřkovského o svolení, aby zde 
mohl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. Starosta Petřkovský  
a správce školy Baltazar Křižan navíc přislíbili, že zde nechají postavit sochu 
Panny Marie Lurdské. V roce 1888 byla vystavěna jeskyně s šestnácti schody  
a sochou. Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 15. 8. 1888. Od té doby se zde 
každoročně koná pouť se mší svatou.  

Několik let poté tu zbožní lidé vybudovali i křížovou cestu. Na vrcholu tehdy 
holého kopce byl zároveň vztyčen kříž, který však vyvrátil vichr. U příležitosti 
oslav 100. výročí lurdského zjevení v roce 1958 byl u schodů postaven kříž nový, 
který se původně nacházel v kapli zemské trestnice ve Valašském Meziříčí.  

Stavbu zbývajících dvou mariánských jeskyní Johann Stieber 
inicioval u Oční studánky na úpatí Svince nedaleko Loučky a v místě 
Stračka v Zašové u Valašského Meziříčí.  

Při silnici naproti bývalé škole je pomník obětem I. světové války 
s křížem. O kousek dále se nachází kaple Panny Marie Lurdské. 


