
 

22. července – 28. července 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.7. 

Svátek sv. Marie 

Magdalény 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

23.7. 

Svátek sv. Brigity, 

řeholnice, patronky 

Evropy 

St. Jičín 17:00 

za † manžele Zdeňka 

a Ludmilu Juračkovy, 

† rodiče z obou stran a za 

živou rodinu  /o.Radoslav/ 
po mši sv. modlitební společenství 

Středa 

24.7. 

Sv. Šarbela 

Machlúfa, kněze 
St. Jičín - není mše svatá 

Čtvrtek 

25.7. 

Svátek sv. Jakuba, 

apoštola 
- - není mše svatá 

Pátek 

26.7. 

Sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za živé a † dobrodince 
 /o.Radoslav/ 

Sobota 

27.7. 

Sv. Gorazda a druhů 

 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Jičín 

17:00 

za † Josefa Pospěcha,  

† syna Ladislava, duše 

v očistci a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou 

rodinu  /o.Petr/ 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

28.7. 

 

 

17. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 za farníky  /o.Petr/ 

Hůrka 9:15 
poutní mše svatá 

ke sv. Anně /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

V době od 22. do 26. července 2019 bude o.Petr na dovolené.  

V případě pohřbu jej zastupuje o.Radoslav Skupnik – tel.č. 737 526 208. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

21.7.2019   16. neděle v mezidobí   34./ročník X. 
Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci 

 a s vytrvalostí přinášejí užitek. 

Bratři a sestry, 

představte si scénu, která by se vám mohla přihodit. 
Jste doma sami dva, máte klid, chcete si odpočnout. 
Najednou před vámi se objeví skupina lidí – 13, jdou 
zřejmě k vám a je poledne. To jim budete musit dát 
oběd a teď vám lítají myšlenky hlavou – kam je usadím, vždyť nemáme tolik židlí, 
nemáme tolik příborů a co jim dám, nemám v zásobě žádné jídlo! Ale, nakonec si 
řeknete: Jsme na to dvě, tak na to stačíme. Nějak to půjde. Jenomže – ta jedna si 
sedne, jenom poslouchá a nedělá nic. A té druhé utečou nervy a vykřikne: 
„No copak to takhle jde? Pane, řekni jí, ať sem jde do kuchyně.“ 

To je tatáž scéna, která byla popsaná v dnešním evangeliu. Marta pracovala  
a Marie rozjímala. Na tuto výtku Ježíš pochválil Martu: „Jsi pečlivá, starostlivá, 
připravuješ nám pohoštění. Ale je potřeba také to druhé: modlit se, uvažovat, 
meditovat, rozjímat.“ 

To, co platilo pro Marii a Martu, platilo i pro naše předky. To platilo pro stavitele 
tohoto chrámu, kteří měli heslo: Modli se a pracuj. A to heslo má platit také pro 
nás a tak o něm dnes budeme uvažovat. 

Otevřeme bibli. Lid Boží putoval z otroctví do své zaslíbené země. Nikoho 
neobtěžoval, ale sami častokrát byli napadáni. Vrhl se na ně divoký kmen 
Amalekitů. Chystaly se přípravy k obraně. Mojžíš řekl: „Já už jsem starý člověk. 
Moje ruce už bojovat nemohou. Jozue, převezmi velení a já půjdu tady nahoru, 
budu se na vás dívat a budu se za vás modlit.“  

Začal boj. Byla to těžká práce. Mojžíš viděl, jak jeho lidé zápolí, jak podléhají 
přesile. Rozpřáhl své ruce a modlil se. Dokud měl ruce 
pozdvižené, lid Boží vyhrával. Když mu modlící ruce 
únavou klesly, vyhrávali nepřátelé. Proto dva pomocníci 
Mojžíšovi podepřeli jeho ruce a drželi je až k večeru. A lid 
Boží útok odrazil. Když Mojžíš sešel dolů ke svým lidem, 
řekl: „Je těžko říct, kdo zvítězil. Jenom váš boj, jenom 

vaše práce, anebo také ty ruce rozepjaté k modlitbě?“ Obojí dvojí je potřeba. 

http://farnostsj.cz/


Z dávné minulosti zaleťme do současnosti. Jel jsem jednou vlakem do Turína. Trať 
vede podél moře, na jedné straně moře, na druhé straně hory. A pak člověk uvidí jednu 
nápadnou horu. Zvedá se z přímořské roviny do výšky 600 m. A na ní veliký hrad jako 
čtverec. „Co to je?“ ptám se. - „To je Monte Cassino.“ Na tu horu připutoval roku 529 
svatý Benedikt. Šli s ním jeho společníci. Ukázal jim nákres: „Tady vybudujem svoje 
mateřské sídlo. Toto bude náš nejslavnější klášter.“  

A tak se ubytovali prozatímně, a když ráno se hrnuli do práce, Benedikt řekl: „Počkat. 
Nic nesmí mít přednost před službou Boží. Napřed modlitba.“ 

Pomodlili se, vyprosili si sílu, vyprosili si světlo – jak na 
to máme jít, jak, za který konec máme práci vzít. A potom 
pracovali jako včeličky. Postavili dílo, které přečkalo  
1500 let. Útočili tam Longobardi, Saracéni, přišly četné 
války, byla zemětřesení, blesk tam šlehal a ten hrad, ten 
klášter stojí dál. Nad bránou je napsáno heslo sv. Benedikta – Modli se a pracuj. 

Když náš kostel stavěli stejní mužové, benediktini, řídili se tou zásadou: nejprve se 
pomodlit, soustředit, promyslit, zajistit si pomoc shora a potom vydat všecku svou sílu  
a dílo se podaří. 

Přišel do Evropy vyprosit si pomoc jeden indický biskup. Obklopili ho pracovníci 
Charity, naši biskupové, sponzoři, pomocníci, dobrodinci a ptali se: „Tak co prvně 
potřebujete? Chcete stavět seminář, kopete tam pro lidi studny, nemají vodu, máte 
budovat nějaké kláštery, co potřebujete? Peníze, stroje, pošleme všecko.“ 

Zamyslil se a řekl: „Co prvně? Prvně bych potřeboval deset sestřiček karmelitánek, 
aby se za nás, kteří budeme pracovat, aby se za nás modlily. A potom dílo půjde 
dobře.“ 

Jak je to pěkně řečeno. Ve vaší rodině vy mladí se hrnete brzičko ráno do práce  
a vaše staré maminky i tatínkové jdou sem, na mši svatou. Vy pracujete, oni na vás 
svolávají Boží požehnání. A vy, když týdenní práci ukončíte, když ze sebe umyjete pot 
a prach z práce, přijdete sem v neděli, abyste se občerstvili a načerpali nových sil. 
Jak je dobře spojovat modlitbu a práci. 

Byl pozván jeden kněz k velkému průmyslníkovi v Americe. Seděl, čekali na oběd,  
a díval se na ten shon. Řinčely telefony, přijížděla auta, přicházeli 
agenti, stále bylo potřebí něco vyřizovat, i když už sedli ke stolu, 
pořád odbíhat k telefonu. 

A vedoucí říká tomu knězi: „Vidíte, my neztratíme ani vteřinu.“ 

Kněz chvilečku mlčel a řekl: „Ale potom ztratíte všecko. Ztratíte ženu, protože na ni 
nemáte čas. Ztratíte děti, protože se jim nemůžete věnovat. Ztratíte zdraví, protože 
tento stres na vás přivodí infarkt. A nakonec ztratíte duši a ztratíte nebe a ztratíte 
všecko.“ 

Toto není správný způsob života. Kdo se vrhne do práce, třeba podnikatelské 
a nenajde si čas, aby doplnil svoje síly modlitbou, kostelem, chvilkou oddychu, 
přemýšlením, tak nakonec havaruje. 

Můj bratr, nejmladší, byl poslán, aby vedl státní statek, který vznikl zabráním 
jednoho kláštera. Sestřičky tam zůstaly a měly pozemky obdělávat. 

Když měli poradu vedoucí těch družstev a statků, bylo slyšet od nich samé 
stesky: „My máme na práci jen lajdáky a fluktuanty, na pořádek nedbají, pořád 
jsou opilí a obilí nám na poli hnije. A co je u vás?“ ptali se. - Bratr říká: „Sestřičky 
pracují jako včeličky. Ráno si jdou na mši svatou. Potom pracují, v poledne, když 
je oddych, jdou se zase do kapličky pomodlit. V neděli a ve svátky nemáknou  
na nic. To je den odpočinku, to je den zásobování: svou duši zásobí klidem 
a energií. A sklizeno mají už všecko.“ Vzpomínám na to dodnes. 

Tak, moji milí, jaké je heslo vašeho života? Budete se jenom štvát, bude  
na vás křičet to heslo jako dráb, který vzal důtky, udeřil otroka po zádech a zařval 
Pracuj!? Anebo – vydáte ze sebe všecky své schopnosti, ale najdete si místo  
a chvilečku ve svém programu pro vyšší princip? 

Proč pracuji, co z toho bude, jak mám na to jít, Bože pomáhej mně… 

Najdeme si chvilečku na modlitbu? Kdybyste viděli ptáka, který má přeražené 
jedno křídlo, jak on se namáhá vzlétnout a ono to nejde, tak vám to připomene 
velmi výmluvně: Jenom s prací nedojdeš nikam,  
když nemáš vyšší princip, když nemáš modlitbu.  

Kdybyste sedli na loďku a měli připevněné jen jedno 
veslo a veslovali sebevíc, nedojedete nikam. Budete se 
točit stále v kruhu. Je potřeba veslovat oběma vesly.  

Spojením modlitby a práce nastane akord šťastného  
a úspěšného života. Když budou nejenom ruce zaťaté při práci, ale také sepjaté 
při modlitbě, když nebudou houkat jenom tovární sirény, ale budou také znít 
kostelní zvony, potom budete pracovat k prospěchu této země a k získání 
nebeského království.  

/P.Alois Pekárek, z knihy Hořící srdce, vydalo nakl.Fibox Třebíč1993/ 

 Různá oznámení 
POUŤ KE SV. ANNĚ – příští neděli 28.7. bude pro poutníky vypraven 

autobus do Staré Vody u Libavé. Odjezd ze Starého 

Jičína, náměstí je v 11:45. Není nutné se předem 

přihlašovat. Cena za dopravu v rozmezí 150 – 200,- Kč 

(jízdné bude upřesněno později dle počtu cestujících). 

Předpokládaný návrat kolem 19 hod. Poutní mše svatá 

začne v 15:00, hlavní celebrat - emeritní olomoucký 

biskup Mons. Josef Hrdlička. Po bohoslužbě bude 

procesí ke Královské studánce a žehnání vody. 


