
15. října – 21. října 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.10. 

Památka  

sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 

Hůrka 16:00 hodová za děti a mládež 

St. Jičín 17:00 

za † Vladislava Dobeše,  

† rodiče Dobešovy a 

Horákovy 

Úterý 

16.10. 

Slavnost  

SV. HEDVIKY, 

ŘEHOLNICE, hlavní 

patronky Slezska 

St. Jičín 17:00  

za živé a † řeholní sestry  

a za živé a † rodiny 

Jakůbkovu a Hrachovcovu 

Středa 

17.10. 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, † rodiče, 

dva syny, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

18.10. 

Svátek  

sv. Lukáše, evangelisty 

Palačov 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za dvoje † rodiče, prarodiče, 

2 † švagry a Boží ochranu  

a pomoc pro živou rodinu 
/intence přesunuta z 23.10./ 

Bernartice - není mše svatá  

Pátek 

19.10. 

Sv. Jana de Brébeuf  

a Izáka Joguese, kněží, 

a druhů, mučedníků 
 

Sv. Pavla od Kříže, kněze 

St. Jičín 17:00 

děkujeme Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní s prosbou  

o dar zdraví a ochranu 

Panny Marie /o.Petr/ 

Bernartice - není mše svatá 

Sobota 

20.10. 

Sobotní památka  

Panny Marie 
St. Jičín 

16:00 

 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření pro širší 

rodiny biřmovanců 

za † Jana Krutílka, † rodiče 

z obou stran, za dar  zdraví 

pro celou rodinu a prosbou o 

Boží ochranu a Panny Marie 

a za duše v očistci /o.Petr/ 

Neděle 

21.10. 

29. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

Den modliteb za misie 
 

Sbírka na světové misie 

St. Jičín  7:45 

za misie /o.Petr/ 
+ po mši sv. nácvik všech ministrantů 

na biřmování 

Misijní jarmark® 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota -  není mše svatá 
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 14.10.2018    28. neděle v mezidobí               46./ročník IX. 
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: 

a tou je radost“ (Sv. otec František) 

 Fascinuje mě ten muž v dnešním evangeliu. Byl bohatý, od mládí 

zachovával všechna přikázání a byl moudrý - nespokojil se s tím, čeho dosáhl, 

ale chtěl víc: „Co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Jistě, nakonec 

odešel zarmoucen, ale jeho moudrost, touha mu určitě nedovolily, aby byl 

nakonec bohatý jenom na jedno - na zármutek. Nevíme, jak to s ním skončilo, 

ale myslím si, že nakonec následoval Ježíše... 

 Jakou asi odpověď ten muž od Ježíše očekával, když za ním šel? Možná jen 

druhou část toho, co slyšel: „Přijď a následuj mě!“ Cítil by se asi takovým 

pozváním poctěn. A možná čekal, že mu Ježíš dá nějaký mimořádný úkol, při 

kterém by ale nic nemusel měnit na svém postavení bohatého člověka,  

a jehož splnění by mu zaručilo věčný život. Třeba že ho pošle k římskému císaři 

s nějakým vzkazem... My lidé jsme totiž odborníci na vymýšlení úkolů, které jsou 

naoko velké, ale vnitřně možná zbytečné. 

 Jakou odpověď bys od Ježíše očekával ty? 

Leckdy slyšíme takovéto nebo podobné výzvy: 

„Více se modli růženec. Více čti Písmo svaté. 

Chodívej častěji na mši svatou. Více...“ Možná toto 

čekáš od Ježíše i ty. Ale jsem si jistý, že to nejsou 

jeho odpovědi. Jeho první, základní odpovědí je 

zachovávání přikázání, Desatera. Další zřeknutí se 

toho, co mi překáží přijít k němu blíž. A nakonec 

následování. 

 Není jiné cesty, není jiných požadavků, i když se dají formulovat různě, 

například formou blahoslavenství. To neznamená, že nemůžeš dělat to „více“, 

které jsem vyjmenoval, ale jen tehdy, máš-li jistotu, že tě to přibližuje k Ježíšovi. 

Že přitom na tebe hledí s láskou. 

 Všimni si ještě, že když Ježíš od člověka něco žádá, zároveň jej k sobě 

přitahuje: „Následuj mě.“ Toto je velmi důležitý rozlišovací znak, zdali to, co při 

modlitbě (kázání, katechezi, čtení Písma, rozhovoru s kamarádem či knězem, 

obdivování přírody...) slyším, je od Boha. 

 Byl jsem kdysi svědkem, jak kněz zakončil katechezi o modlitbě pro 

biřmovance pozváním, že pokud chtějí vidět, jak se modlí on, ať za ním přijdou, 

že jim to rád řekne. Myslím si však, že nikdo za ním nešel. Jeho pozvání totiž 

nemělo Boží cíl, zval je na setkání se sebou. Kdyby je pozval, aby se s ním přišli 



pomodlit (ještě lépe, kdyby se hned na konci katecheze s nimi pomodlil, 

samozřejmě, vlastními slovy), pozval by je na setkání s Ježíšem. A při pozváních 

tohoto druhu Boží Duch neomylně koná svou práci v srdci posluchačů a vybízí je, 

aby překonali svou lenost (nechuť, odpor, lhostejnost) a na to setkání šli. 

Jsi spokojený s tím, jak žiješ? Nemám na mysli to, co máš, ale to, jak vypadá tvůj 

život s Bohem. Je plný radosti a naděje? Anebo jsi to vzdal a jenom si bez nadšení 

a horlivosti plníš „povinnosti“ - ranní a večerní modlitbu, nedělní mši svatou, zpověď 

na první pátek, každý den růženec...? Možná potřebuješ přiběhnout k Ježíšovi 

a položit mu tu důležitou otázku. 

 Co tak nechat hned teď všechno tak a udělat to teď? Utíkat za Ježíšem, do 

kostela, před svatostánek, a ptát se: „Co mám dělat, abych dosáhl věčný život?!“ 

Odpověď bude jako ušitá na míru po tebe, pro posun tvého života blíže k nebi, 

k životu věčnému. 
 S laskavým svolením autora a žilinské diecéze http://dcza.sk,  

více zde: http://www.farnostdetmarovice.cz/nedelni-zamysleni/28-nedele-v-mezidobi-b/ 

Světový den misií – Misijní neděle 2018 
Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií 

v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. 

Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle, 

oslavíme 21. října.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a věřící se během 

tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou 

podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo 

šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího 

slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule. 

Papež František k tomuto dni každoročně vydává své poselství a národní 

ředitel Papežských misijních děl Dopis k Misijní neděli.  

Národní kancelář PMD připravuje řadu materiálů a námětů, kterými lze oslavy tohoto dne 

obohatit. Oslavám Misijní neděle předchází Misijní most modlitby, ten můžete vytvořit 

v sobotu 20. října ve 21 hodin společnou modlitbou za misie.  

Od října začne také roční příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil 

papež František.  

Z Dopisu národního ředitele Papežských misijních děl: 

„Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní 

měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání 

k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo 

přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho 

lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu 

život a krásu. K tomu je povolán každý z vás. 

„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci 

v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se 

nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích 

smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví“ říká 

papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji.“ 

Různá oznámení 
Poděkování za sbírku – minulou neděli se při sbírce na náš kostel vybralo 
8 120,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  

 
Starojická Lhota - příští neděli nebude ve Starojické Lhotě sloužena mše 
svatá z důvodu malování kostela a příprav na slavení 120 let od posvěcení 
kostela. Přijměte pozvání na tuto oslavu  

 

http://dcza.sk/
http://www.farnostdetmarovice.cz/nedelni-zamysleni/28-nedele-v-mezidobi-b/

