27. května – 2. června 2019, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II.týdne
Den
Pondělí
27.5.

Liturgická oslava
Sv. Augustina
z Canterbury, biskupa

Místo

Čas

Hůrka

16:00

St. Jičín

17:00

Úmysl mše svaté
mše svatá /o.Petr/
za † rodiče Dobešovy,
† syna a dceru a † rodiče
Horákovy /o.Petr/
po mši sv. májová pobožnost

Úterý
28.5.

Úterý po 6.neděli
velikonoční

St. Jičín

17:00

za † Václava Majkuse
a dar zdraví a Boží
požehnání pro živou
rodinu /o.Petr/
po mši sv. májová pobožnost

Středa
29.5.

Středa po 6.neděli
velikonoční

St. Jičín

17:00

na poděkování za 60 let
života, za živou rodinu
a duše v očistci v/o.Petr/
po mši sv. májová pobožnost
+ modlitební společenství

Sv. Maximin

Slavnost
Čtvrtek
30.5.

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

16:45

za farníky /o.Petr/

Bernartice

18:00

mše svatá /o.Petr/

+ sv. Zdislava

Svátek Navštívení
Panny Marie

St. Jičín

17:00

dětská mše svatá
za †Antonína Galuszku
s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro celou
rodinu a za duše v očistci
/o.Petr/

po mši sv. májová pobožnost
Bernartice

Sobota
1.6.

Památka sv. Justina,
mučedníka
1.sobota v měsíci

17:30

St. Jičín

8:00

St. Jičín

7:45

sbírka na kostel

Bernartice

9:15

Den modliteb
za sdělovací prostředky

St. Lhota

-

Mezinárodní den dětí

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Neděle
2.6.

Sv. Marcelin a Petr

poutní mše svatá /o.Pawel/
za † manžela Františka,
† rodiče Macháňovy
a Janýškovy a za duše
v očistci /o.Petr/
za živou a † rodinu
Kuncovu a Žemlovu
a za duše v očistci /o.Petr/
+ po mši sv. otevřena farní knihovna

poutní mše svatá /o.Petr/
není mše svatá

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz
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6. neděle velikonoční

26./ročník X.

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat, a přijdeme k němu.

K čemu j e Bohu naše chvála?
 Podstata chvály
Chvála, uznání něčí zásluhy, vděčný souhlas s činy druhého, oslavování úspěchů atd. byly vždy
běžnou součástí lidského života. Člověk v skrytu touží po tom, aby byl druhými chválen a dokonce
v tom mnohdy nachází životní cíl.
Stoičtí filosofové odhalili tuto touhu člověka a považovali za nutné podávat návod, jak se stát
nezávislým na chvále člověka. Nelze však říci, že by jejich snaha vedla k úspěchu. Dějiny naopak
potvrzují, co všechno byl člověk ochoten učinit, aby ho druzí oslavovali. Příkladem byli římští císaři,
kteří se dokonce nechali uctívat jako bohov é.
Také po současném světě chodilo a chodí mnoho takových „bohů“, kteří se nechávají oslavovat
druhými. V komunistických zemích byli příkladem vůdcové, k jejichž chvále se pořádaly velké
manifestace, stavěly pomníky, atd. To vše je jedna strana mince - touha člověka, aby byl chválen.
Na druhé straně je však přirozená touha člověka někoho nebo něco oslavovat, chválit, uctívat.
Stačí vzpomenout Izraelity na poušti. Jakmile ztratili na nějaký čas Mojžíše, vytvořili si tele, které
pak uctívali
. Dnešní svět sice odsuzuje uctívání Boha, ale zároveň vyhledává někoho nebo
něco, na co by mohl oslavu přenést. Staví si „telata“, kterým se pak klaní. Jsou to politici, zpěváci,
guruové nebo také sex, televize,...
V tomto pohledu je vidět, že touha chválit i být chválen, leží v samém nitru člověka.
(srv. Ex 32)

- doporučený svátek
začíná 9denní
příprava na slavnost
Seslání Ducha svatého

Pátek
31.5.

St. Jičín

ZPRAVODAJ

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

 K čemu je Bohu lidská chvála
Jestliže se chválou zvyšuje moc, čest a sláva toho, který je
chválen, může automaticky vzniknout otázka: Proč chválit Boha? Vždyť
On je ten nejvýš mocný, slavný, plný cti a nepotřebuje, aby mu to někdo
potvrzoval. Lidská chvála může vyznívat jako trapné vyzdvihování Božích předností, nějaké
lichocení nebo podplácení bezbranných. To by však odporovalo důstojnosti člověka a ještě
mnohem více důstojnosti Boha.
Chvála však může být také velice důstojným aktem. Člověk může někoho chválit
za jeho spolehlivost, dobrotu, věrnost. Skrze chválu pak vyjádříme, že si druhého ceníme
a spoléháme na něho. Existuje i takový způsob chvály, který patří k tomu nejkrásnějšímu, co se
může mezi lidmi vyskytnout, když má totiž jeden z druhého prostě radost a řekne mu o všem
krásném a obšťastňujícím, co na něm nachází.
Toto lze přenést i do vztahu člověka k Bohu. On zajisté nepotřebuje, aby ho člověk ujišťoval
o jeho velikosti a vznešených vlastnostech. Je to však nejvýš důstojné a spravedlivé a je to
nejryzejší a nejopravdovější forma modlitby, raduje-li se člověk z Boha, a velebí-li nádheru jeho
bytosti. Ano, Bůh chválu nepotřebuje, ale touží po ní. Jako v milostném vztahu dvou lidí touží
zamilovaný po tom, aby mu druhý vyznával lásku a radoval se z něho.

 Cesta od egocentrismu k nalezení pravé důstojnosti
Ve vzdávání chvály Bohu se také nachází nejlepší způsob eliminace touhy po ovacích a chválách
u člověka. Ten se obrací k Bohu, chválí ho a tím zapomíná na sebe.

Již výše bylo zmíněno, že příkladem pro tuto cestu byl sám Ježíš. „Já sám nehledám svou slávu...“
Ježíš tím vytyčil cestu proti proudu světa. Zatímco všechna východní náboženství chtějí v člověku najít
božskou sílu, učinit ho bohem; zatímco proudy New Age vyzývají stylem: „Ty buď úspěšný, oslavovaný,
vyvyšovaný“, vede křesťanství k odevzdání sebe sama Bohu. Za všechno a ve všem mu vzdávat chválu
.
Skrze vzdávání chvály se však člověk nejen zbavuje egocentrismu a pýchy, ale také nachází svou
pravou důstojnost a slávu. Bůh sám hledá slávu pro člověka, jako ji hledal pro Ježíše
. Je to tak
trochu paradox. Člověk se plně odevzdává, všechnu chválu dává Bohu, zapomíná na sebe,
aby získal tu nejvyšší slávu, aby se stal dědicem Nejvyššího, královským kněžstvem,
lidem svatým
. Svatý Irenej to vyjadřuje slovy: „Slávou Boží je živý člověk.
(J 8,50a)

( srv. Ef 5,19)

(srv. J8,50b)

(srv. Ř 8,17; 1Pt 2,9)

/www.cho.cz, autor: Pastorační středisko v Praze/

Různá oznámení
Diecézní setkání dětí s otcem biskupem se tradičně uskuteční
1. července na Prašivé. Program začíná mši svatou v 10.00 hodin
v areálu Kamenité u Vyšních Lhot. Dříve než se děti s rodiči nebo
prarodiči na setkání vypraví, mohou se již nyní na událost připravit.
Letošní setkání má téma „U pramene živé vody“ a malí účastníci mohou
pomoci na dalekém ostrově Haiti budovat studny.
Doprovodné sociální aktivity k letošnímu setkání dětí na Prašivé jsou popsány
na webu www.prasivadeti.cz. Zadání aktivity „Kapka vody pro Haiti“ zní: namaluj nebo
napiš, co viděla kapka vody u vás doma nebo ve vaší obci. K dispozici je také šablona
pro vystřižení kapky. Za každou vyrobenou kapku, kterou děti vymalují a přinesou
na Prašivou, poputuje na podporu projektu Studny na Haiti částka 50 Kč.
**************************************************

