
 

17. září – 23. září 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

17.9. 

Sv. Kornélia, papeže,  

a Cypriána, biskupa, 

mučedníků 
 

Sv. Roberta Bellarmina, 

biskupa a učitele církve 

St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

18.9. 

Úterý 24. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

19.9. 

Sv. Januária,  

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 16:30 

za živé a † rodiny, Boží 

požehnání a dary Ducha 

svatého, za uzdravení 

rodových kořenů a za duše 

v očistci /o.Dobija/ 

/intence z 28.8./ 

modlitební společenství 

Loučka 19:00 mše svatá  /o.František Dostál/ 

Čtvrtek 

20.9. 

Sv. Ondřeje Kim  

Tae-gona, kněze, Pavla 

Chong Ha-sanaga 

a druhů, mučedníků 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

21.9. 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

 
Mezinárodní den míru 
Zvonění zvonů 18-18:15 

 

St. Jičín 17:00 

za † manžela, † rodiče 

z obou stran, za živou  

a † rodinu a duše v očistci  
/o.Alois Peroutka/ 

intence přesunuta ze soboty 22.9. 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

22.9. 

Sobota 24. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín -  není mše svatá 

St. Lhota 18:00 
bohoslužba slova se svatým 

přijímáním /jáhen Glogar/ 

Neděle 

23.9. 

 

 

25. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

 

St. Jičín  10:30 

za † Jaroslava Kovařčíka, 

dvoje † rodiče, bratra, 

švagra, za řeholní sestru 

Radimu a za dar zdraví, 

ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu  /o.Dobija/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota - není mše svatá 

Dovolená o.Petra Dokládala od 5.9. do 23.9.2018 

V případě pohřbu kontaktujte o.Pawla Dobiju na tel.č.739 244 464

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 16.9.2018    24. neděle v mezidobí               42./ročník IX. 
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána,  

kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. 

Proč je církev tupena 
Bratři a sestry,  

představte si, jak by vám bylo, kdyby na vás někdo křikl:  

„Ty ďáble, ty satane!“ Tak zavolal mírný a dobrý Ježíš  

na jednoho apoštola. Nikoliv na zrádného Jidáše, ale na Petra! 

Petrovi slíbil, že bude základem a hlavou církve – a teď toto. 

V čem byla Petrova vina? Vyznal, že Ježíš je Syn živého Boha,  

že je Mesiáš. Ovšem on si představoval Mesiáše jako politického 

osvoboditele, který zasedne na skvělý trůn. Nedovedl si představit Krista Pána přibitého na 

kříž. Petře, ty to poznáš! Poznáš, že nenávist ke Kristu nepřestane u paty kříže na Kalvárii. 

Jako rodová nenávist přechází z otce na syny, tak zloba proti Kristu přešla i na Církev. Ona se 

dělí se svým zakladatelem nejen o lásku a slávu, ale též o nenávist a potupu. – Pokusíme se 

dnes odpovědět na otázku, proč je církev tupena. Bojí se její velikosti, dobře ji neznají a dráždí 

je klid, s nímž ona brání pravdu. Snad tato vážná úvaha bude někomu na prospěch. 

1. Londýnský hlasatel BBC, který za války posiloval naši naději, jednou prohlásil: „Děkuji 

nacistickému rozhlasu, že mně nadává. Je to důkaz, že moje slova padla na úrodnou půdu a že 

jsou působivá.“ To je správný postřeh: co je bezmocné, co umírá nebo už umřelo, proti tomu 

není třeba bojovat. Stačí říct: Ty mrtvý lež a nevstávej, Pán Bůh ti věčný pokoj dej. – Lidé 

nenávidí toho, kdo je jim nebezpečný, koho se bojí. 

Proč Saul pronásledoval útlého Davida? Viděl v něm nebezpečného soupeře. – Proč slabí 

vládcové odstraňovali pomníky svých předchůdců? Cítili se zastíněni, připadali si maličcí ve 

srovnání s nimi. – Proč farizeové nenáviděli Krista? Poznali, jak nad ně vyniká vznešenou 

naukou i bezúhonným životem.  

Kdyby církev byla odbytá veličina, proč tolik psaní a štvaní proti ní? Mají z ní strach. 

První prezident naší republiky napsal: „Kdo tvrdí, že náboženství je vyřízeno, nemá o celém 

problému ani zdání.“ Když tedy někdy slyšíte zlé řeči proti církvi, uvědomte si, že je vlivná 

a obávaná. Výsledkem takových útoků nebude naše skleslost, naopak, větší obdiv ke svaté 

církvi. 

2.Stalo se to za války v Brně – Husovicích. Blížilo se jaro, ulice byly pokryty rozbředlým 

sněhem a špinavými kalužemi. Skupina otrhaných mužů s židovskou hvězdou zametala 

chodníky. Nevím, zda za trest nebo jen pro pobavení srazil uniformovaný dozorce jednoho 

starce a smýkal s ním v blátě. Byl na něj žalostný pohled. Obličej od sazí a krve, z šosů mu 

kapala voda.  

Děti šly ze školy a mohly se usmát jeho vzhledu. Pak přišlo děvče, taky měla přišitou žlutou 

hvězdu – a utřela zástěrou tatínkův obličej. Nebyl jí k smíchu, měla ho tím raději. 

Ostatní děti netušily, že pod poplivanou čepicí pracuje mozek učeného profesora, že pod 

roztrhanou blůzou bije srdce ušlechtilého člověka. Neznaly ho, tak se smály. 

Zrovna tak se svedení lidé posmívají církvi z pouhé nevědomosti. Někdo jim zhanobil 

církevní dějiny, zesměšnil její nauku, blátem pošpinil její tvář, podvrhuje jí špatné úmysly. 



Jak zlomyslně je církev osočována po osvobození z útlaku, když žádá náhradu spáchaných škod. 

Církev musí stavět nové kostely, opravit zpustošené kláštery, vydržovat své školy. Prostředky na to 

jí byly odcizeny a nebyly vráceny. Co jí zbývá? Buď pokorně prosit o státní podporu – proti tomu 

jsou samozřejmě lidé nevěřící. Nebo žebrat u vás věřících, ale vy sami potřebujete prvně opravit to, 

co vám bylo poškozeno. 

V této nezaviněné situaci slyšíme zlá obvinění, že církev chce bohatnout a vládnout. Čím více 

svedení lidé z nevědomosti budou církev špinit, tím vroucněji k ní přilneme. Vždyť Panna Maria 

a svatý Jan, miláček Páně, se hlásili ke Spasiteli, i když byl zablácen, zkrvácen a popliván. Církev je 

svatá, krásná, bez poskvrny a vrásky. 

3.Třetím důvodem tupení církve je to, že ona neochvějně jde cestou pravdy, neodchyluje se ani 

napravo, ani nalevo. Představme si tři cestující, jak jdou spolu. Pak se cesty 

dělí: jedna odbočuje doleva, druhá doprava, prostřední pokračuje přímo dál. 

Levý poutník vytýká prostřednímu, že jde moc vpravo. Druhé křídlo vyčítá 

prostřednímu, že je levičák. Oba krajní si spletli směr, ale ve výtkách 

prostřednímu se shodnou. Přirovnání z evangelia: Nebylo větších nepřátel než 

Herodes a Pilát. Ale oba svorně odsoudili Krista a v ten den se spřátelili. 

Napadá mě žertovná scéna ze školy. Za dveřmi třídy se sešli dva potrestaní. Praví jeden: „Učitel 

je lotr. Já jsem řekl, že dvě a dvě jsou tři a on mě za to poslal za dveře.“ Druhý přizvukuje: „Je lotr. 

Já jsem řekl, že dvě a dvě je pět a on mě sem poslal taky.“ Každý z nich se mýlí jinak, ale na pravdu 

svorně hubují.  

Kolikrát se totéž opakovalo v dějinách církve. Vystoupil jeden „vůdce“, pravičák. Omámení lidé 

se nechali svést. Církev jej odsoudila a byla bita. Na druhé straně ovládl maršál levičák, lidé uvěřili 

opačným tvrzením. Církev nesouhlasila a byla bita. Dvě a dvě nejsou ani tři, ani pět, vždycky jen 

čtyři. 

Kolika ranám mohla církev uhnout, kdyby se byla odchýlila od věčné pravdy a přiklonila se 

k chvilkovým líbivým heslům… Nebyla by tekla krev milionu mučedníků, kdyby byla církev 

vzdala Neronovi božskou poctu. Nebyl by musil umírat papež Řehoř ve vyhnanství, kdyby byl 

dovolil císařovi jmenovat nehodné biskupy. Nemusil strádat papež Pius VII., kdyby byl schválil 

zločiny Napoleonovy. Hitler by nebyl uspořádal mravnostní procesy, kdyby církev schválila 

fašismus. Nemusili sedět naši kněží a řeholníci dohromady 40.000 let v kriminálech, kdyby církev 

byla kolaborovala s bezbožeckým komunismem… 

Církev to neudělala, raději trpěla, než by opustila pravdu. Dějiny to jednou ocení. Pěkně to 

vysvětluje báseň Julia Zeyera Potlesk. Nero viděl, že nachový oblek cézara mu slávy nedodá. 

Zatoužil po vavřínovém věnci jako umělec. Dělal básníka, pěvce a herce, všem se zhnusil, ale 

všichni mu nadšeně tleskali. Byl směšný, ale Řecko předstíralo nadšení a dalo mu věnec hrdiny. 

Umělci, kteří s ním v aréně soutěžili, schválně kazili své zpěvy a verše, aby vynikl on. Jen jeden 

pěvec od Korinta nechtěl hrát tu hnusnou komedii. Sáhl do strun a jeho hudba zněla, jako když bory 

šumí po skalinách. Začal zpívat a jeho píseň zněla jak z hrdla slavíků. Nevšímal si hněvivých vrásek 

na čele cézarově, nedbal na jeho závistivý pohled. Cézar mu dýkou probodl hruď. 

On umíraje zpíval píseň dál a kolem jak by všecko zkamenělo, neb každý hněvu cézara se bál. 
Tu náhle ze všech stran to zahučelo: to mramorové sochy tleskaly a svoje věnce jemu házely. 

Církev ať ani nadále se neodchýlí od pravdy, i kdyby na ni diktátoři mířili 

dýkou. Dějiny jí jednou zatleskají a Kristus ozdobí věncem její čelo. 

Moji milí, v pražské Loretě je obraz světice přibité na kříž. Tak zlí byli 

lidé, že i ženu ukřižovali? Ano, i církev ukřižovali. Na zemi si s Kristem 

zvolila korunu trnovou. Na věčnosti dostane od něj korunu slávy. Amen. 

/P.Alois Pekárek, z knihy Hořící srdce, vydalo nakl.FOBIX Třebíč/ 

Různá oznámení 


