
 

20. srpen – 26. srpen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.8. 

Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 

St. Lhota 9:00 za děti a mládež  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † Petru Davidovou, za † 

prarodiče, rodiče, manžely, 

bratra a duše v očistci, za 

živou rodinu, ochranu Panny 

Marie a dary Ducha svatého 

Úterý 

21.8. 

Památka sv. Pia X., 

papeže 
St. Jičín 8:00 

za živou a † rodinu 

Zbořilovu, ochranu Boží  

a Panny Marie  /o.Petr/ 

Středa 

22.8. 

Památka Panny Marie 

Královny 
St. Jičín 17:00 

za † Zdeňka Indráka,  

† dvoje rodiče, švagra,  

duše v očistci, za ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu   /o.Vavrečka/ 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

23.8. 

Sv. Růženy z Limy, 

panny 

Hůrka - mše svatá přesunuta na 30.8. 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

24.8. 

Svátek sv. 

Bartoloměje, apoštola 

St. Jičín 17:00 

za † manžela, † rodiče 

z obou stran, za dar zdraví a 

ochranu a pomoc Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 

a za duše v očistci  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

25.8. 

Památka 

bl. Metoděje 

Dominika Trčky, 

kněze a mučedníka 

St. Jičín 

 

 

17:00 

 
18:00 

za † maminku Ludmilu 

Malouškovou, † manžela 

Karla Vyškovského k 30. 

výročí jejich úmrtí  /o.Petr/ 

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

26.8. 

 

21. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 
na poděkování za úrodu 

 /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 

 19.8.2018    20. neděle v mezidobí               38./ročník IX. 
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. 

Není přijímání jako přijímání 
Není přijímání jako přijímání… A přitom se zdá tak snadné postavit se do řady 

a přijmout eucharistii. Avšak - k přijetí eucharistie nestačí… jít k přijímání! Nezní 

tato věta podezřele, jako by šlo o nový blud o eucharistii? Veškeré obavy 

a pochybnosti se rozptýlí, pokud se zamyslíme nad znamením eucharistie. 

Nejprve se nemůžeme ubránit údivu, že geniálnější a 

přitom „prostší" způsob Ježíš nemohl vymyslet, aby se 

mohl s námi sjednotit - skrze „pokrm" a „nápoj". Přitom 

i samotný „symbolický úkon" přijímání je velmi výmluvný 

a… dokonale vyjadřuje, jak dochází k sjednocení.  

 Tak jako pokrm přijímáme do svých útrob, asimilujeme a… „začleňujeme 

do svého organismu", zrovna tak pokrm eucharistický: i ten máme skutečně jíst, 

přijímat do svého nitra, do svých citů (třeba „rozhozených", zraněných), do 

svých přání a plánů. Každé jídlo nás totiž může sytit tehdy, když je přijímáme 

nejen do úst, ale především do svých „vnitřností". A totéž platí o eucharistii - 

nestačí přijmout do úst, je třeba ji přijmout zcela… Pokud přijímáme eucharistii 

nejen do úst, ale i do svého „nitra“, pak se skutečně sjednocujeme s Ježíšem. 

Velmi výmluvně o tom píše sv. Jan Eudes:  

„Ježíš je nejenom tvůj, on chce být také v tobě, chce v tobě žít… Chce, aby 

všechno, co je v něm, žilo a vládlo v tobě: jeho duch v tvém duchu, jeho srdce v tvém 

srdci, všechny síly jeho duše v tvých duševních schopnostech a silách, a tak aby se 

na tobě naplnila slova: Oslavujte Boha svým tělem a aby Ježíšův život byl patrný 

na vás. A ty zase nejenom patříš Božímu Synu, ale máš být v něm… Všechno, co je 

v tobě, má být zapojeno do něho, od něho máš přijímat svůj život a dát se řídit. 

Nebudeš mít žádný pravý život, leč v něm, neboť on je jediný zdroj pravého života; 

mimo něj najdeš pouze smrt a zánik. On ať je jediným východiskem všech tvých hnutí, 

činů a životních úkonů." 

To však není všechno! Eucharistii máme asimilovat natolik, že… se staneme 

eucharistií pro druhé - přijímání (Krista) tak vrcholí proměněním (v Krista).  

Jak tomu rozumět? Přijetím eucharistie se máme stát eucharistií, živým 

a  viditelným znamením Boží přítomnosti. A ne přítomnosti statické, ale 

dynamické, která sestupuje do života lidí, dotýká se jejich ran a léčí, 

pozvedává, posiluje - právě tak jako Ježíš. 
/P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 



 

 
Příprava darů 

Všichni víme, že po kázání následuje zpravidla vyznání víry a přímluvy. Tím končí bohoslužba slova a začíná 
druhá část památky našeho osvobození. Kněz přechází k oltáři a vy za zpěvu přinášíte obětní dary. Začíná 
eucharistická slavnost, oběť Kristova. 

Když se shromažďujeme k nedělní bohoslužbě, to se připravuje mešní dar: my jsme ten vlastní obětní dar! 

Při obětním průvodu a přípravě darů nás symbolicky zastoupí chléb a víno, ale my jsme ten materiál, který chce 
Otec proměnit. My se máme stát tělem Kristovým v dnešním světě. Své osobní radosti budeme vkládat ke sladkému 
chlebu na patenu, své trampoty budem přilévat do trpkého vína. Své prosby a potřeby budeme odevzdávat se svým 
penízem na dobré účely do sběracího košíku. 

Dobrá bohoslužba nezáleží jen na tom, jestli se nám líbil zpěv při mši, kázání, roucha, květiny. Bohoslužba je 
dobrá tenkrát, jestli vše spoluprožíváme srdcem, jestli se chceme dát proměnit, jestli se k této sebeoběti 
nabídneme.  

To pak nedělní mše posvětí naše smysly tak, že dá nový smysl naší všední práci a posílí nás k jejímu zvládnutí. 

Příprava darů se jmenuje ten druhý začátek. Za starých časů v tuto chvíli všichni povstávali a nesli k oltáři své dary 
osobně. My jsme si svůj chléb – hostii – vložili na patenu hned při příchodu do kostela a svůj peněžitý dar vložíme při 
sbírce do košíčku. Většina z nás zůstává v lavici. Obětní dary přináší k oltáři zpravidla ta rodina, na jejíž úmysl se 
toho dne mše obětuje. Při různých příležitostech mohou jít v obětním průvodu i jiné skupinky, např. pozůstalé 
příbuzenstvo při zádušní mši, školáci na začátku a na konci roku, mužská mládež farnosti na sv. Štěpána, dívčí na 
Nový rok, ženy na hromniční mši muži při josefské bohoslužbě, kostelní hospodáři a členové farní rady o Božích 
hodech, branci po odvodu. Také prvokomunikanti a biřmovanci se občas takto představí farní rodině. Přinášejí 
svíčky, květiny nebo jiné dary a plody našich polí, zahrad a lesů. Zde je dost místa pro lidovou tvořivost, jak bývá 
vidět při apoštolských cestách našeho Otce po různých zemích světa. 

Pán Ježíš to považoval za samozřejmé, že každý, kdo přišel do chrámu, nesl svůj dar k oltáři osobně. Svědčí o 
tom jeho slova: „Přinášíš-li svůj dar k oltáři… smiř se napřed se svým bratrem.“ 

Nejen stav našeho srdce, ale i samo kráčení nemá být ledajaké. Romano Guardini o tom napsal: 

„Umíš kráčet? Kráčet není chvátat, není běžet, je to klidný pohyb. Není to bázlivé cupitání,  
jde se neohroženě vpřed, pružným krokem, vzpřímený, ne shrbený, pevně máš jít k oltáři.“ 

Řádná chůze, to je něco krásného. Podle toho, zda kráčí muž či žena, nabývá tato chůze mužného nebo 
půvabného rázu. Nese v sobě zevní břemeno nebo vnitřní svět jasného klidu. 

Takové kráčení s obětními dary, to je krásný bohoslužebný úkon. Je to výraz ušlechtilého lidského bytí. Vzpřímená 
postava zůstává výsadou člověka. Zpříma kráčet, to zobrazuje Boží člověčenství.  

Občas slyšíme kněžské modlitby při předkládání darů.  Jsou to upravené stolní modlitby Izraele z dob Pána 
Ježíše. Mysleme na to, že i Svatá rodina, i Pán Ježíš se doma v Nazaretě podobně před jídlem modlívali. 
„Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé milosti máme tento chléb a tento pokrm. Je to plod naší země, 
je to plod lidské práce – ať se nám stane chlebem věčného života.“ – Celá vlna vděčnosti zaplaví každého, kdo se ji 
modlí srdcem. 

Když je teď kněz obrácen tváří k lidem, můžeme sledovat i to, jak kněz vlévá do vína radosti i kapku vody.  
Je to naše člověčenství, které se tu setkává s Ježíšovým božstvím. 

O svátečních příležitostech sledujeme slavnostní okuřování obětních darů vonným dýmem kadidla. Pak sledujeme 
poslední kající gesto kněze – mytí rukou, srdce i rtů – než je propůjčí Kristu, aby nyní v jeho jménu promlouval. 

Nato se kněz vytrhuje z usebrání a obrací se překvapivě na přítomné s prosbou Ježíše v Getsemanské zahradě: 
„Bratří, modlete se! Bratří, modlete se, aby se moje i vaše oběť líbila Bohu!“ Proč to? 

Jako izraelský kněz vcházel do svatyně v čas oběti sám – lidé se modlili venku, tak teď má kněz vystoupit  
po schodišti dialogu před prefací do svatyně večeřadla, doprostřed eucharistického tajemství, do getsemanské oběti 
Kristovy. Chápete, jakou hloubku má toto volání, abychom byli v modlitbě s Pánem a s ním, knězem? 

Přípravu darů uzavírá knězova modlitba nad dary. Vyjadřuje radost nad podivuhodnou výměnou, které se tu 
účastníme: dary Stvořitele se tu stávají naším darem Stvořiteli, aby se proměněné staly znovu dary Božími 
člověku. Bůh – člověk – Bůh – člověk. – Opravdu, „admirabile commercium“ – podivuhodná výměna se tu 
odehrává, z níž nakonec obdarovaní odcházíme my.  

Kéž by nám ta dnešní úvaha pomohla, abychom se na přípravě darů podíleli srdcem, myslí i tělem, celým 
svým člověčenstvím. 

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

Různá oznámení 
Ve čtvrtek 30. srpna v 18 hodin se ve farní klubovně uskuteční schůzka farní 

rady a spolupracovníků. Budou se projednávat nabídky na projekt opravy 

fasády našeho kostela, domluva ohledně chodu farnosti v době nepřítomnosti 
o.Petra po dobu jeho pouti do Santiago de Compostela, příprava na hody  

sv. Václava aj. 

 

 


