
 

13. srpen – 19. srpen 2018 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.8. 

Sv. Ponciána, papeže, 

a Hippolyta, kněze, 

mučedníků 

 
FATIMSKÝ DEN 

Bernartice 15:00 pohřeb – Květoslav Horák  
/o.Petr, o. Jiří/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Kučerovy, † dceru 

Janu a duše v očistci, ochranu 

Boží a Panny Marie a dar víry 

pro živou rodinu  /o.Petr/ 

Úterý 

14.8. 

Památka sv. 

Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze  

a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava a Antonii 

Sudolské, duše v očistci a 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu /o.Petr/ 

Středa 

15.8. 

Slavnost 

NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 

- doporučený svátek 

Petřkovice 16:00 za děti a mládež  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:15 
za farníky /o.Petr/ 

modlitební společenství 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Jiří/ 

Čtvrtek 

16.8. 
Sv. Štěpána Uherského 

Palačov 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

17.8. 

Pátek 19. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

za † rodinu Pavlíkovu, 

Škarkovu a všechny ostatní 

příbuzné /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

18.8. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Jičín 

13:00 
křest- Juliette Brandová 
/jáhen Glogar/ 

17:00 

za † rodinu Grygaříkovu, † 

rodinu Šindlerovu, † rodinu 

Staňkovu, dar zdraví, ochranu 

Panny Marie a za duše v očistci 
 /o.Petr/ 

Bernartice 11:00 
svatba – Jiří Segeťa 

a Ester Ševčíková 

Neděle 

19.8. 

 

20. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 

za † Blaženu Vahalíkovou,  

† manžela, syna, zetě, dvoje 

rodiče a za dar zdraví, ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu  

/o.Petr/ + křest: 

Alex Jaromír Axmann  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 poutní mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 12.8.2018    19. neděle v mezidobí               37./ročník IX. 
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. 

Nenapodobovat něco,  

co není zamýšleno pro mě 

„Radujte se a jásejte“ je název nového listu 

(„exhortace“) papeže Františka. V tomto pojednání papež 
František poukazuje na pravý poklad, kterým je naše povolání 

ke svatosti v současném světě, v každodenním životě,  
a v našich konkrétních životních okolnostech. Ve kterých je Pán s námi… 

Každý svou vlastní cestou 
Touto exhortací bych především rád připomněl povolání ke svatosti dané Pánem každému 
z nás, také tobě: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (Lv 11,44; 1 Petr 1,16). Druhý vatikánský koncil na to 
položil mocný důraz: „Všechny věřící křesťany, v každém povolání a stavu, volá Pán – 
každého jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec“ (LG 11). 

„Každého jeho vlastní cestou“, říká koncil. Není tedy třeba klesat na mysli při pohledu 
na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou užitečná, povzbuzují 
nás a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což by nás dokonce mohlo vzdalovat 
od té jediné a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám. Záleží na tom, aby každý věřící 
rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe, co do něho zcela osobně 
vložil Bůh, a nevyčerpával se ve snaze napodobovat něco, co není zamýšleno pro něho. 
Všichni jsme povoláni být svědky, ale „existuje mnoho forem svědectví“.  Božský život se 
totiž sdílí „jedněm tímto a druhým oním způsobem“. 

Jsi ženatý či vdaná? Jsi pracující? Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? 
Častokrát jsme pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají možnost 
zachovávat odstup od běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. Všichni 
jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a nabízet každému svědectví 
v každodenním zaměstnání tam, kde jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý (svatá) 
tím, že budeš radostně prožívat svoje zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý v lásce  
a oddanosti vůči své manželce či manželovi, jako Kristus a církev. Jsi pracující? Buď svatý 
poctivou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi matka či babička? Buď svatá trpělivým 
vyučováním dětí, aby následovali Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý zápasem o obecné dobro 
a zříkáním se svých osobních zájmů. 

Vol Boha stále znovu, neklesej na mysli 
Dovol, aby milost tvého křtu přinášela plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu 
a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš 
sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém 
životě. Když jsi pokoušen sednout na lep svojí slabosti, pozvedni oči k Ukřižovanému a řekni: 
„Pane, jsem ubožák, ale ty můžeš učinit zázrak, abych byl trochu lepší.“ V církvi, svaté 
i hřešící, se nachází vše, co je potřeba k růstu ve svatosti. Pán ji obdařil mnohotvárnou 
krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu ozdobenou šperky“. 



Svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky 
Svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká paní jde nakupovat na trh, potká 
sousedku, začnou si povídat a padne nějaká kritika. Paní si však řekne: »Ne, nebudu o nikom 
mluvit špatně.«  Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma svého syna zeptá na jeho plány, 
a přestože je unavena, sedne si k němu a trpělivě a citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která 
posvěcuje. Potom zakusí nějakou úzkost, ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec 
a s vírou se modlí. To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka, zastaví se 
a citlivě s ním rozmlouvá. Také toto je krok vpřed. 

Někdy tak, jindy onak 
Někdy život klade větší výzvy, jejichž prostřednictvím nás Pán vybízí k novým konverzím. Jindy 
jde jen o to, najít dokonalejší způsob života toho, co již děláme. Když byl kardinál Van 
Thuan dlouhá léta ve vězení, netrápil se čekáním na svoje osvobození. Ale rozhodl se „prožívat 
přítomný okamžik tím, že jej naplňoval láskou“, a způsob, kterým to konkretizoval, spočíval 
ve „využívání příležitostí, jež se během dne naskytnou, k mimořádnému provedení obyčejných 
skutků“. 

Není snadné naplno milovat, protože jsme často velice slabí. Avšak právě proto, abychom mohli 
milovat, jako nás miloval On, sdílí Kristus svůj vzkříšený život s námi. Náš život tak dokazuje 
působení Jeho moci také uprostřed lidské slabosti. 

/Zpracováno podle apoštolské exhortace „Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte)“ papeže Františka 
Tiskem v češtině vyšlo v nakladatelství Paulínky./ 

 

 

Krédo a přímluvy 
Znáte možná také takové staré kněze, kteří toho už moc po světě nenaběhají, ale přesto ještě lidem slouží – jako 

jakási sběrna oprav a starostí: „Otče, pomodlete se! Pamatujte při mši!“ – A stařeček vždy přislíbí. 

Ptal se ho kdosi: „Jak to stačíte, jak to děláte, abyste na nikoho nezapomněl?“ – A kněz řekl: „Každé to trápení 
udělá v mém srdci jizvu, ránu. A já pak při modlitbě jen otevřu své srdce a říkám: Pane, pohleď, co je tu vše 
bolavého.“  

Ve mši je místo, kdy každý z nás předstupuje před Boha jako prosebník 
i přímluvce: nejprve při modlitbě věřících – a potom po svatém přijímání.  
Zde se všichni účastníme kněžství Kristova, jeho prostřednictvím před Bohem. 

Ale napřed se vraťme ke Krédu.  

Nepřišlo vám už někdy divné, že zatímco Otčenáš a všechny liturgické modlitby 
jsou v množném čísle: MY! – mešní Krédo se modlíme v čísle jednotném: (já) věřím 
v Boha! 

Krédo totiž vzniklo mimo mši – jako křestní vyznání víry a do římské mše po celé první tisíciletí nepatřilo.  
Jak se tedy Krédo do mše dostalo? 

Za dob, kdy se vzmáhaly bludné názory, chtěli křesťané společně vyznat své pravověří, a tak se veřejně modlili 
křestní vyznání. Dodnes tedy odpovídáme na slyšené slovo Boží každý osobně. Povstáváš a vyznáváš: Já věřím!  
A toto své krédo říkejme a zpívejme tak, aby každý vedle nás cítil: ten to neodříkává bez myšlení, ten stojí za tím,  
co říká. Je to opravdu jeho osobní vyznání. 

Protože víra není jen z člověkova rozhodnutí – je to i Boží dar – proto na Krédo navazuje přímluvná modlitba 
věřících. Při ní se každý z nás podobá apoštolu Janovi, když při poslední večeři složil hlavu na hruď Pána Ježíše. 
Podobáme se ženě, která se prodírala zástupem k Pánu a říkala si: „Kdybych se mohla aspoň jen dotknout lemu 
jeho šatu – jistě by mne uzdravil.“ – Podobáme se ženě hříšnici, která s kající láskou líbá nohy Pána Ježíše. 
Připojujeme se proto radostně a hrdě svým voláním k prosbám této modlitby. 

Máme také právo předkládat zde Bohu své osobní přímluvy za ty, jejichž osud nám leží na srdci. Neprosíme 
Boha, aby udělal to, co můžeme udělat sami. Nechceme diktovat nebo radit Bohu, co má dělat. Projevujem 
tu víru, že tam, kam my nedosáhneme, je prostor Boží prozřetelné a pomáhající lásky. 

Lidstvo se právě rozčarovaně probouzí z bezmezné důvěry ve vědu a techniku. Poznává, že právě věda  
a technika nám hrozí zničit celý svět, nebude-li řízena svědomím, srdcem, vírou v Boha. A toto probuzení 
z pýchy do nouze a ohrožení nás znovu učí pokorné prosebné modlitbě: Bože, prosíme tě, vyslyš nás! 

Při této příležitosti je třeba se zmínit i o tradičním zvyku „dávat na mši svatou“. Není to špatné spojovat to 
nejsvětější, co máme, s penězi a „dávat na mši“? Copak nemá kněz svůj plat? 

Jak k tomu došlo? Za starých časů přinášeli lidé do kostela naturálie. Z toho vyčlenili chléb a víno pro 
bohoslužbu té neděle, zbytek sloužil k výživě kněze a chudých ve farní rodině. Kněz žil doslova – jak říká 
apoštol – z oltáře. 

Později naturálie zaměnili za peníze. Z toho vznikla kostelní sbírka a mešní stipendium. Věřící „svou“ mši 
doprovázejí nejen svými modlitbami, ale i darem na dobrý účel. Každý kněz dobře ví, k čemu tyto dary použije. 
Je tu kostel – stále potřebný oprav, jsou tu i dnes chudí ve farnosti, kteří by se styděli veřejně žádat o podporu, 
ale přijde jim vhod nenápadný dar. 

Kdo tohle správně chápe, nikdy se nebude ptát, když přijde dát na mši svatou: „Co stojí jedna mše?“ – jako 
když se v obchodě ptá, co stojí kilo masa. Také mu nenapadne, když si dal na mši svatou, že pak zůstane 
doma a nejde na ni, i když by jít mohl. Vždyť tu „svou“ mši každá rodina spoluslaví, spolu se modlí, 
přináší obětní dary a spolu se účastní svaté hostiny. 

Přímluvná modlitba věřících ve mši – a do ní patří vlastně i naše „dávání na 
mši“ za naše blízké – to je kus výkonu našeho laického kněžství. Člověk je 
ubožák, dokud myslí stále jen na sebe, dokud usiluje jen o své vlastní štěstí. 
Buďme tedy horlivými přímluvci u Boha.  

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

Různá oznámení 
Milí přátelé, 
    s radostí Vám oznamujeme, že petice na podporu manželství po třech týdnech sběru překročila 
desetistisícovou hranici podpisů nutnou k projednání ve Sněmovně. Sněmovna má nyní prázdniny  
a další schůze se plánuje až na 11. září, tedy máme dost času nasbírat podpisy, kterých chceme,  
a pro sílu vyjednávání potřebujeme, mnohem více. Nyní to vypadá, že podpisy budeme sbírat  
i v průběhu září a do Sněmovny půjdeme, až bude vhodná příležitost.  Nenechte se, prosím, odradit 
zprávou, že vláda poslanecký návrh na změnu ústavy nepodporuje, to není ani překvapující, ani pro 
naši věc až tak zásadně důležité. Celý legislativní proces se odehrává ve Sněmovně. Poslanci  
a politici obecně byli doposud pod masivním nátlakem LGBT... aktivistů, my jsme zatím mlčeli, bude 
na nás (Vás), jak moc teď pozdvihneme svůj hlas. K tomu bude potřeba, abychom pak v září 
politikům nejenom předložili petici s mnoha podpisy, ale bude důležité jim i osobně psát, případně 
se s nimi potkat. K tomu vám podrobněji napíšeme zase příště na webu Aliance pro rodinu 
www.alipro.cz. V této chvíli máme na webu petice www.podporamanzelstvi.cz  již téměř 80 
oficiálních podpisových míst, oceníme, když ještě budou přibývat.  
     Milí přátelé, ještě jednou Vám moc děkujeme za úžasnou podporu našim aktivitám. Děláme je 
s Boží pomocí stále dobrovolnicky, nemáme žádné placené zaměstnance i naše kancelář je jen 
virtuální. Všechny naše aktivity existují jen díky Vaší štědrosti, nabídkám pomoci a samozřejmě 
modlitbám, bez ničeho z toho bychom tohle nemohli dělat. 
    Je-li to ve vašich možnostech, oceníme i vaše finanční dary, na které můžeme samozřejmě 
vystavit i darovací smlouvu či jiné potvrzení. 

Se srdečným pozdravem Jana Jochová 
Aliance pro rodinu, číslo účtu: 2600107732/2010  

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Svoboden-ve-vire.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Svoboden-ve-vire.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Gaudete-et-exsultate-Radujte-se-a-jasejte.html
http://www.alipro.cz/
http://www.podporamanzelstvi.cz/

