
 

24. září – 30. září 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.9. 

Pondělí 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

25.9. 

Úterý 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Václava Rosu, † rodiče 

Petřkovské a Rosovy a za  

† sestru a švagra, za Boží 

požehnání pro živou rodinu 

Středa 

26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslavu Heraltovou, 

Boží ochranu a Panny Marie 

pro živou rodinu Heraltovu  

a Bezděkovu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

27.9. 

Památka sv. Vincence 

z Paula, kněze 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

28.9. 

Slavnost  

SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, 

hlavního patrona 

českého národa – 

doporučený svátek 

St. Jičín 7:45 za představitele státu /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Palačov 9:30 mše svatá  /o.Petr/ 

Sobota 

29.9. 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
St. Jičín 

13:00 
za účastníky a pořadatele 

Běhu sv. Václava /o.Petr/ 

 

17:00 

 

za † Františka Krutílka,  

† rodiče Skýpalovy, † syna, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu /o.Petr/ 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

30.9. 

 

 

26. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

HODY Starý Jičín 

St. Jičín  
7:45 

slavná mše svatá za živé a † 

občany Starého Jičína /o.Petr/ 
+ po mši sv. slavnostní průvod  

na náměstí, zahájení tradičního 

svatováclavského jarmarku 

14:30 Te Deum, svátostné požehnání  

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 

 23.9.2018    25. neděle v mezidobí               43./ročník IX. 
Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. 

Bůh má plán (dokonce :-) i s tebou 
Bůh má pro vás dobrý plán. Počítá se všemi talenty, dary a schopnostmi, kterými vás 

obdaroval. Pokud jste pohlceni tím, co nejste, podívejte se do zrcadla a uvědomte 
si, že Bůh vidí to, co jste. Vidí váš potenciál a svou slávu ve vás. Neporovnává vás 

s člověkem vedle vás, aby si zjistil, zda jsou vaše schopnosti tabulkově srovnatelné.  
Zajímá ho, jak vy používáte potenciál, který do vás vložil. Odpálkuje každou výmluvu, 
kterou mu nadhodíte, abyste mohli ignorovat nebo odmítat jeho dary. 

V Bibli vidíme, že Bůh povolává a používá různé lidi s různými problémy. Někdy 
povolal lidi, kteří byli na dně, protože se nechali pohltit svým zlým jednáním. Někdy – 
docela často – povolává lidi, kteří jsou nízko na společenském žebříčku nebo jsou dokonce 
ze společnosti vyloučeni. Mnoho z nich by mělo docela dobrou výmluvu, proč nemohou 
Bohu sloužit, když je povolal. Jednou jsem četl seznam, který začínal takto: 

Abrahám byl moc starý.  
Jakub byl lhář. 

Timotej měl žaludeční vředy. 
Petr byl zbabělý. 

Mojžíš koktal a byl vrah. 
Marek byl nespolehlivý. 

Ozeáš měl za ženu prostitutku. 
Noemi a Rút byly vdovy. 
Jonáš byl neposlušný. 

Miriam byla drbna. 
Tomáš pochyboval. 
Eliáš trpěl depresí. 

Jan Křtitel se legračně oblékal. 
Pavel pronásledoval církev. 
Marta byla příliš úzkostlivá. 

Zacheus byl moc malý. 
Maria byla jenom teenager. 

Lazar byl mrtvý. ... 

Jaká je vaše výmluva? Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy sami. 
Volá vás, abyste na něj spoléhali a uvědomovali si, že vám nabízí svou ruku. Volá vás, 
abyste ve spolupráci s ním mohli přinášet dobré a trvalé plody. Volá vás k naplněnému 
a smysluplnému životu. 

Nebojte se být s ním stále v kontaktu, 
nebojte se jím nechat vést, 
nebojte se mu odevzdávat,  

nebojte se vyjít mu vstříc, nebojte se vyjít, nebojte se! 
/www.vira.cz, zpracováno podle knihy: Crash test,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, autor: Mark Hart/ 

 

http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Crash-test_101377.html
http://www.kna.cz/


Závěr mše 

Naše mše svatá není nějaká vzpomínková slavnost, je to setkání s živým Pánem. Každou účastí na mši 
stavíš most mezi sebou a Bohem. Uzavíráš s Bohem smlouvu. 

Kdo byl na mši, nebude už osamělý, nepůjde domů sám. Může počítat s tím, že Bůh je s ním. Ovšem, musí 
sám tu smlouvu respektovat a zachovávat.  

Účast na mši sjednocuje naši vůli s vůlí Boží. Otvírá nám oči – činí nás vidoucími. Otvírá naše ruce, činí nás 
milujícími. 

Stojí za to vynaložit kus úsilí, abychom na mši nebyli pasivními statisty, ale živými účastníky. Dokážeme to? 

Mudroval tuhle po výkladu mše svaté rozšafný mládenec: „Ve mši svaté to je jedna příprava za druhou. 
Nic tu není bez přípravy: je příprava na bohoslužbu – vstupní obřady. Je příprava na čtení,  
na evangelium. Je příprava obětních darů, příprava na Eucharistickou modlitbu, pak příprava na 
svaté přijímání. – není těch příprav trochu moc?“ – Kněz mu řekl: „Bez práce nejsou koláče, bez přípravy 

není slavnost. A tos ještě zapomněl tu hlavní ´přípravu´: vždyť celá mše je vlastně také přípravou. Přípravou 
na všední život venku, přípravou na tvůj život vůbec. Nevšiml sis, že konec mše je vlastně začátkem: Jděte 
teď ve jménu Páně – to znamená: jděte a dělejte, co jste zde slyšeli, zažili.“ 

Proto je konec mše takový kratičký: chvilka společného ticha, modlitba a požehnání na cestu – a už jděte! 
Jděte s Boží silou, neste Boží svobodu dál. 

To společné ticho po svatém přijímání je překvapující a bylo zpočátku nezvyklé. Ba i trapné může někomu 
připadat – jsme hlučící generace. Musíme se přinutit, abychom zklidnili tělo, ruce k nehybnosti, ústa k mlčení, 
ubíhající myšlenky k zpomalení. Kdo se to naučí, tomu je tato chvíle společného ticha zvlášť milou.  
Prožívá tu zvlášť živě vzájemnou pospolitost a Ježíšovu blízkost. 

Když se pak už naučíme tomuto soustředěnému mlčení, pak je můžeme občas oživit i děkovnou písničkou 
nebo slovem. 

Lektor nebo kněz říká zcela zvolna, s přestávkami, myšlenky k meditaci, např. takto: 

Na tvé pozvání, Pane Ježíši, jsme pojedli pokrm, 
o kterém jsi řekl: Toto je mé tělo. 

Dej, abychom porozuměli tvému daru. 
A jako denně jíme pro udržení tělesného života, 

tak nám dávej i tento svatý pokrm, 
abychom duchovně nevyhladověli 

z nespravedlnosti a nelásky, které nás obklopují. 
Tvůj chléb lásky chceme podávat dál: 

v dobrém slově svému sousedovi, 
v pomoci těm, s kterými pracujeme, 

v úsměvu, kterým potěšíme. 
Pane, učiň nás chlebem pro tento svět, 

aby lidé skrze nás poznávali tebe, Boha lásky, 
a naučili se tě milovat. 

Děkujeme ti. Chceme zůstat tvoji, jako ty jsi náš. 
(Václav Renč podle H. Oosterhuise) 

Společné díkůčinění v meditaci uzavírá kněz kratičkou modlitbou, několika jemně broušenými větami. 

Pak vyslechneme oznámení týkající se života farního společenství, kněz nám dá požehnání a rozesílá nás 
jako Ježíš apoštoly: Pán je teď s vámi! Jděte tedy ve jménu Páně a rozdávejte chléb jeho lásky dál. Naplňte 
láskou Kristovou ten kousek světa, kde žijete a pracujete. – Žijte v jeho svobodě – a osvobozujte druhé. 

„Zní to krásně tady v kostele“ – říkal mladý křesťan – „to o tom osvobození, vykoupení, copak o to.  
Ale nějak si s tím nevím rady. Já to všechno nikde kolem sebe mimo kostel nevidím. Co se od časů 
Ježíšových zlepšilo? Já mám dojem, že dnes je na světě víc podlosti a zločinů, než bylo tenkrát.  
Že dnešní lidé jsou rafinovanější a bezcitnější, než byli tenkrát. Kde je tedy to vykoupení a osvobození,  
o kterém se v kostele mluví? Není to jen zbožný sebeklam?“ Je dobře, když takové pochybnosti 
vyslovíme nahlas. Jen tak je možné na ně hledat a najít odpověď. 

Ježíš nás opravdu vykoupil z hříchu. Ale to neznamená, že zlo ze světa zmizelo. Každý člověk má dál 
možnost volit zlo, ničit, trápit, uplatňovat násilí místo lásky. Bůh se člověku nevnucuje – to přece nejde 
ani u lidí, lásku si vynutit. Bůh posílá k člověku Syna, aby mu nabídl přátelství, aby se člověk od něho 
naučil žít ve svobodě před vášněmi a zlými sklony. A nejen jedné generaci tehdejších lidí chtěl být Ježíš 
přítelem a učitelem. Říká i nám: naslouchejte mému evangeliu – a budete slyšet mne. Konejte tuto 
hostinu na mou památku a já budu i s vámi a ve vás. Pomohu vám, aby dobro bylo ve vás silnější než 
zlo – a tak vás osvobodím. Na mně poznáte, že lásku nelze usmrtit, že je to nezničitelný základ světa. 

Proto to není sebeklam, ale zdroj veliké síly, když se tu scházíme, abychom naslouchali evangeliu 
a posilovali se pokrmem lásky. A kdo jste se naučili opravdu slovo Boží slyšet, kdo umíte Hosta Ježíše 
do srdce přijmout, potvrdíte to ze svého osobního zážitku. Ve mši svaté nám Ježíš dává svůj život a sílu 
na cestu k osvobození od zla. Čím víc jsme zajedno se svým Vykupitelem, tím víc se stáváme schopnými 
jít a vysvobozovat druhé. 

Pojďme se tedy celým srdcem zúčastnit společenství se zmrtvýchvstalým Pánem. Dejme se od něho 
poslat do světa – jako apoštolé jeho lásky. 

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

Různá oznámení 
 

Drazí farníci, v sobotu 29. září se uskuteční v naší 
farnosti již 26. ročník Běhu Sv. Václava.  

Jako každým rokem, i letos si vás dovolujeme 
požádat o upečení nějakého pamlsku, buchty či bábovky.   

Své sladké dary můžete přinést v pátek po mši svaté,  
nebo přímo v sobotu mezi 9.00 - 11.00 hodinou před kostel.  
Moc vám děkujeme. S pozdravem Zdař Bůh, organizační tým běhu. 

 

o Minulou neděli se v našem kostele při sbírce na církevní školy vybralo 8 160,- Kč. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 

o DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI na Svatém Hostýně 

  Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendovou duchovní obnovu na Svatý Hostýn 
v termínu 5.-7.října 2018. Duchovní obnovu povede R. D. Martin Sklenář.   
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je 
zabezpečeno hlídání dětí pečovateli.  
Zahájení: pátek 17.30 mše sv., 18.30 večeře.  
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost 

svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem, příležitost k rozjímání a adoraci v domácí 
kapli. Neděle – dopolední program, mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
Ukončení:  neděle 12.30 (oběd). Během programu pro rodiče se budou o děti starat 
pečovatelé, včetně miminek.  
Přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz . Kontaktní osoba: 
Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

http://www.rodinnyzivot.cz/
mailto:zaboj@arcibol.cz

