
 

27. srpen – 2. září 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.8. 

Památka  

sv. Moniky 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Pospěcha,  

† dvoje rodiče a sourozence, 

uzdravení rodových kořenů 

s prosbou o Boží ochranu  

a pomoc Panny Marie pro 

živou rodinu 

Úterý 

28.8. 

Památka  

sv. Augustina,  

biskupa a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za †rodiče, 

dva syny, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny 
/intence přesunuta ze středy 29.8./ 

Středa 

29.8. 

Památka Umučení 

svatého Jana Křtitele 
St. Jičín 17:00 

za arcibiskupa Jana Graubnera 

a na jeho úmysl při příležitosti 

jeho 70.narozenin 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

30.8. 

Čtvrtek 21. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 
9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

17:30 setkání farní rady (farní klubovna) 

Hůrka 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

31.8. 

Pátek 21. týdne  

v mezidobí  

St. Jičín 17:00 

za † Rudolfa Horáka,  

† manželku, † syna, ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

1.9. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 
 

8:00 
 

za † Karla Rosu, † manželku 

Ludmilu a dar zdraví pro 

nemocné v rodině /o.Dobija/ 

Bernartice 17:30  
mše svatá  /o.Jiří/ 

není s nedělní platností 

Neděle 

2.9. 

 

22. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

sbírka na kostel 

 

St. Jičín  7:45 

mše svatá k Duchu svatému 

na začátku školního roku,  

za učitele a žáky /o.Petr/ 

žehnání aktovek a šk. pomůcek 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Janovice 9:15 hodová mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz
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Kdyby si uvědomil, čím je, zemřel by… 

Bůh jej poslouchá: kněz pronese několik slov a Pán na jeho hlas 

sestupuje z nebes, aby se skryl v malé hostii… 

Bez svátosti svěcení bychom Pána neměli.  

Kdo jej uložil do tohoto svatostánku? Kněz. 

Kdo přivítal vaše duše na počátku vašeho života? Kněz. 

Kdo vaše duše krmí a dává jim sílu na cestu? Kněz. 

Kdo je připraví, aby se zjevily před Bohem, když je ještě naposledy 

obmyje krví Ježíše Krista? Kněz, vždycky je to kněz. 

A když se stane, že některá duše zemře (v důsledku hříchu),  

kdo ji pozvedne, kdo jí navrátí pokoj a mír? Znovu kněz… 

Po Bohu je kněz vším! … Až v nebi si plně uvědomí, čím je. 

Kdybychom si plně uvědomili, co kněz pro zemi znamená,  

zemřeli bychom: ne ze strachu, ale z lásky… 

Bez kněze by utrpení a smrt našeho Pána nemohlo přinést žádný užitek. 

Je to kněz, kdo pokračuje v díle vykoupení na zemi… 

Jaký smysl by měl dům plný zlata, když by nebyl nikdo,  

aby otevřel jeho dveře? 

Kněz drží klíče k nebeským pokladům: 

On je to, kdo otevírá dveře, 

On je správcem dobrého Pána a opatrovníkem jeho bohatství… 

/svatý farář Arský/ 

 



 

Eucharistická modlitba 
Jestlipak víte, kolikrát říkáme při mši svaté amen? Nevadí, že to nevíte. Důležitější 

je vědět, které amen je v celé mešní bohoslužbě nejdůležitější, na které klade církev 
největší důraz. 

Na konci eucharistické modlitby pozvedá kněz ještě jednou svaté způsoby 
a prohlašuje, že skrze Krista a s ním a v něm je všechna Otcova čest a sláva. 
A všechen lid volá A M E N. Kněz skončil velkou děkovnou modlitbu, vyznal Otce 
i Syna v jednotě Ducha – a my to vyznání pečetíme svým projevem souhlasu, svým 
podpisem. Kněz přednesl velké vyznání víry a chvály Bohu – a my tu chartu víry 
svým AMEN spolupodpisujeme. Stojíme za tím, co tu kněz říkal. 

Ať tedy naše AMEN! hřmí kostelem jak za časů svatého Jeronýma. 

Povídal tuhle kdosi: „Sleduji výklady o mši se zájmem, protože mne stále znovu udivuje, kolik jsem dosud nevěděl 
o tom, čeho se od dětství pravidelně účastním. Ale občas z toho mám v hlavě i trochu otazníků. V náboženství jsme 
se učili, že mše svatá je oběť. ´Oběť mše svaté´ – tak se to i v kostele ohlašovalo. Ale vy jste mluvil o mši jako 
o památce našeho osvobození, děkovné slavnosti, jako o hostině. Co je mše svatá skutečně? Je tu nějaký hlavní 
akcent, podstata, ke které se ostatní přidružuje?“ 

Taková otázka do našeho výkladu mše svaté dobře zapadá, přestože předmětem našich úvah není teologická 
stránka mše, ale formy naší aktivní účasti při ní, naše role. Ale dobře se účastnit mohu jenom tam, kde je mi jasné, 
oč jde. Oč tedy jde? 

Mše svatá je jako vybroušený diamant. Podle toho, z které strany se na ni díváš, zazáří ti vždy novou 
překvapující jiskrou. Božský a lidský život Pána Ježíše Krista září v tomto tajemství víry také různě 
podle toho, z které strany k němu přistupuješ. Jeden se mu přiblíží v myšlence na oběť,  
jiný myslí na naše vykoupení, tj. osvobození, jiný slyší hlas Pána zvlášť dobře v Božím slovu,  
jiný prožívá společenství nejvíc při hostině u stolu Páně. 

Na cestě k jádru mše jedno hledisko doplňuje a rozvíjí druhé, ale úplně vyjádřit a vyčerpat tajemství eucharistie 
nelze. Spolehlivá cesta, jak se vžít hlouběji do tajemství mše svaté, je meditace. A velká eucharistická modlitba, 
která se prostírá od přípravy darů po svaté přijímání, je k tomu výbornou příležitostí. 

Ptáme-li se při každé části mše svaté, jak se na ní činně – aktivně podílet, pak zde je na místě říct: medituj! 

Co to znamená? Nasloucháš toku slov eucharistické modlitby a zachytíš svou mysl u té plošky diamantu, která ti 
dnes zasvítí, která ti zazní zvlášť živě a blízce. 

Na začátku nás kněz probouzí, burcuje k pozornému sledování voláním: „Pán s vámi! Vzhůru srdce!“ – A odpověď 
nezní: „Tak dobrá, my je pozvedneme“ – ale „Už je máme u Pána.“ Tak vystupujeme s knězem do samého nitra 
eucharistické slavnosti, do večeřadla, na Golgotu. Setkáváme se tu s Ježíšem, který nás povede k Otci.  

Všimli jste si toho, že v modlitbách kánonu – to je také jeden starobylý název eucharistické modlitby – se sice 
jedná o Pánu Ježíši, ale mluví se k Otci? Závěrečná slova a gesta velekněžské modlitby tuto cestu se Synem k Otci 
zdůrazňují: kněz pozvedá Tělo Pána Ježíše vzhůru k Otci a volá: „Skrze Krista a s ním a v něm je tvoje čest a sláva, 
Bože, Otče všemohoucí – v jednotě Ducha po všechny věky věků.“ 

Mešní kánon je veliká děkovná modlitba. Říká ji kněz, ale jménem všeho lidu. Je to díkůčinění nás všech, příprava 
k hostině, ke které jsou pozváni všichni. Svatý – to je vítězná píseň, píseň oslavující Otce a jeho Syna – a tak 
radostně a vítězně má také znít, když ji zpíváme. Ať to zní jako nadšený potlesk, kterým se dnes vítá vítaný host. 

Prezentace, zpřítomnění Hosta se děje při proměňování. Slova proměňování ovšem nejsou nějaké 
kouzelnické formule s magickou silou, kterou kněz může kdykoliv přimět Ježíše, aby se „zpřítomnil“. 

Při úkonu proměňování se projevuje naše víra, že Boží láska proměňuje celý svět a každého, kdo v ni uvěří.  
I život každého z nás se stykem s touto obětující se láskou proměňuje: i my se proměňujeme v lidi, kteří jako Ježíš 
se obětují pro jiné, žijí v lásce. Jak je Pán přítomen v Eucharistii? Jistě ne tak, že by se v tom chlebu skrýval jako 
maličký Ježíšek. Jak tedy? Já to přesně nevím a nijak mi to nevadí. Je přítomný, řekl to a já mu věřím. Cítím tu sílu 
tvůrčího slova Stvořitele světa: Bůh řekl „Staň se“ – a stalo se. To mi stačí. Že je to tajemné? Tomu se vůbec 

nedivím, vždyť se tu blížím tajemství Božího bytí. Vždyť se tu setkáváme s Kristem, který mne chce spojit se 
svým vykoupením, který mně chce dát podíl na svém vítězství nad smrtí! Je to svátostné setkání s mým 
Vykupitelem. Proto prvním slovem po proměňování je knězovo zvolání: „Tajemství víry!“ – a odpověď, která je 
jakýmsi zkráceným Krédem – vyznáním víry: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme…“ 

Ale nepíchlo vás už to zvláštní, že: „smrt zvěstujeme?“ Smrt svých milých přece nezvěstujeme – zvěstuje se 
vždy dobrá zpráva! Vidíte, je dobře takto citlivě naslouchat každému slovu a rozjímat je, jen tak se nám otvírají 
poklady naší liturgie. Zde se opravdu zvěstuje smrt jako dobrá zpráva: smrt z lásky, - smrt, která  
smrt přemohla. Kdykoliv se účastníme eucharistické slavnosti – mše svaté – vstupujeme do prostoru,  
kde se nám zvěstuje veliká láska. Proto koncil mohl prohlásit, že eucharistická slavnost je vrcholem všeho 
hlásání evangelia. (Dekret o kněžství) 

Na proměňování se celá obec i jednotliví věřící podílejí dvojím způsobem: 

- V úctě a radosti si uvědomujeme, že Pán obětovaný a zmrtvýchvstalý je zde, mezi námi. Myslíme na něj 
a v duchu voláme s Tomášem: „Pán můj a Bůh můj!“ 

- Druhý způsob účasti na proměňování je ještě niternější: i my se tu proměňujeme. Stáváme se tajemným 
tělem Kristovým. Podílíme se na oběti Kristově, s Pánem se jdeme v lásce obětovat za spásu světa.  
Myslíme na lidi, kteří nám byli v lásce darování, a děkujeme za ně. 

Proč při proměňování klekáme? Na mnoha místech se v evangeliích říká, že lidé před Pánem Ježíšem padli 
na kolena. Teď je pravá chvíle i pro nás. I kdyby nám v té chvíli scházela pravá slova k modlení, pak pokleknutí 
je výmluvná modlitba celým tělem. 

Proč kněz po konsekraci Tělo Páně pozdvihuje? Jistě bez rozpaků odpovíte: abychom 
se mu mohli poklonit! – A budete mít pravdu. Ale je tu ještě druhý, hlubší smysl tohoto 
gesta. Kněz tu předkládá obětní dary Bohu: Otče, hle, tvůj Syn se ti za nás obětuje  
– přijmi s ním také i nás! 

Celou eucharistickou modlitbu – od preface po Otčenáš – bychom mohli vlastně nazvat 
stolní modlitbou, modlitbou před jídlem, před svatým přijímáním. Přijímání začíná 
Otčenášem, ale o tom až zase někdy příště. Dnes zůstaňme soustředěni na tajemství víry, 
na sledování toho, co je ve mši svaté potřebné. 

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

Různá oznámení 
Do Ostravy na festival Fandíme rodině zve v neděli 9. září Centrum pro rodinu a sociální péči. 

Společně s každým, kdo na událost zavítá, oslaví 25. výročí od svého založení. Program zahájí ve 12.00 
hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu mše svatá, kterou bude sloužit biskup František 
Václav Lobkowicz. Po bohoslužbě se organizátoři i účastníci přesunou do areálu Lékařské fakulty v Ostravě-
Vítkovicích, kde bude od 14.00 hodin následovat odpoledne plné zábavy. 

Park na Syllabově ulici, kde Centrum pro rodinu sídlí, se promění ve skutečný festival. Z nabídky si vybere 
každý. Nejmenší rozesměje klaun, starší děti budou sledovat vystoupení parkuristů, sami si pak zaskákají 
přes švihadlo nebo na nafukovacím hradě. K dispozici budou oblíbené hlavolamy, ale také tvořivé dílny. Stačí 
trocha šikovnosti a budete mít doma survival náramek, papírové origami nebo létající stíhačku. Budou se 
také drátkovat ozdoby na školní tužky a vyrábět zapichovátka do květináčů. Organizátoři mysleli i na program 

pro dospělé. Mohou si prohlédnout fotografickou výstavu SVOJI, vyrazit na Manželské rande nebo 
si potrénovat mozkové závity při trénování paměti. Dárkem pro všechny bude vystoupení divadla 
Víti Marčíka a hudební skupiny Hrozen, která program oslav zakončí koncertem v 18.00 hodin. 

Celým odpolednem bude provádět moderátor Roman Pastorek. 

Během festivalu bude možnost navštívit také zázemí Centra pro rodinu, které již čtvrt století poskytuje 
rodinné mediace a konzultace, psychologické poradenství. Hosté „Dne otevřených dveří“ nahlédnou nejen 
do kanceláří, ale také do prostor, které slouží k poskytování sociálních služeb pro děti a mladé lidi se 
zdravotním postižením a jejich rodiny. Více informací na www.prorodiny.cz 

Ve čtvrtek 30. srpna v 17:30 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, biřmování aj. 

 

http://www.prorodiny.cz/

