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9. září – 15. září 2019
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne
Den
Pondělí
9.9.

Úterý
10.9.

Liturgická oslava
Sv. Petra Klavera,
kněze

Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Kojetín

16:00

St. Jičín

17:00

mše svatá za děti a mládež
za † Františka Piačku,
† rodiče z obou stran,
za dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
za † Václava Rosu,
† rodiče Petřkovské,
Rosovy a za † sestru
a švagra
schůzka Farní rady
ve farní klubovně
za † Toničku Petřkovskou,
† tatínka, † švagra a Boží
ochranu pro živou rodinu

17:00
St. Jičín
18:00

Středa
11.9.

Sv. Emil

St. Jičín

17:00

po mši sv. modlitební společenství

Čtvrtek
12.9.

Jména Panny Marie

Pátek
13.9.

Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve

St. Jičín

17:00

Sobota
14.9.

Svátek Povýšení
svatého kříže

St. Jičín

17:00

24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

St. Jičín

7:45

za farníky /o.Petr/

St. Lhota

10:45

mše svatá /o.Petr/

Neděle
15.9.

Janovice

16:00

mše svatá /o.Petr/
za † Františka Janovského,
† manželku, rodiče,
ochranu Boží a Panny
Marie pro živou rodinu
za † rodinu Staňkovu,
Šindlerovu a Grygaříkovu
a za duše v očistci
+ křest: Šimon Hasal

Panny Marie Bolestné
sbírka na církevní školy

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

V době od 16. 9. do 23. 9. 2019 bude o.Petr na dovolené.
V případě pohřbu jej zastupuje o.Radoslav Skupník – tel.č. 737 526 208.

23. neděle v mezidobí

41./ročník

X.

Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům.

Osm životních pravidel pro každého křesťana

(1.část)

Můžeme slyšet větu: „Všichni to tak dělají!"
Nebo: „Dnes už je to prostě takové."
Je to pohodlné, ale bankrotující prohlášení křesťana. ...

1. To, co je prvořadé,
nestavět dále na druhé místo
Nejdůležitější je naše spojení s Bohem. Skrze smrt se má pro mě stát
trvalou skutečností. To spočívá v tom, že už tu stavím Boha na první
místo ve svém myšlení, řeči a jednání. To znamená např. začít den
modlitbou, ne čtením novin nebo něčím jiným. A modlitbou ho
celý prostoupit: nic bez spojení s Bohem.
Zařadit Boha na první místo odpovídá tomu, co Ježíš uvádí jako hlavní
přikázání, první a nejdůležitější: Miluj Hospodina, svého Boha z celého
srdce, z celé duše a z celé mysli (Mt 22,37).
Tak jako má zem svou oběžnou dráhu kolem slunce, tak má
člověk kroužit kolem Boha, svého Středu. Zda je tomu tak, zda
Bůh, náš Stvořitel a Otec, skutečně zaujímá v našem životě první
místo, se pozná podle toho, jak začínáme den. Patří první myšlenka,
první slovo dne Bohu? Nebo dojde na Boha až během dne či dokonce
vůbec ne?
Začít den modlitbou a modlitbou ho prostoupit. Modlit se znamená
myslet na Boha, mluvit s Bohem, být s Bohem spojen.
Mistr modlitby sv. Benedikt nám dává tuto radu: „Raději krátce
a často, jak zřídka a dlouho." Obracet se na Boha během dne stále
znovu s prosbou, s díkem, se slovem lítosti - tak zůstáváme v živém
rozhovoru s Bohem a nepropadáváme tolik rozšířené zapomnětlivosti
na Boha.

2. Mít odvahu vždy a všude Bohu děkovat
... důvěřovat, že otcovská láska Boží odpovídá za všechno, co mě
potkává, za to krásné a oblažující, ale také za utrpení a nepohodu.
Ve mši se kněz modlí: „Je opravdu důstojné a správné, dobré
a spásonosné, děkovat vždy a všude, tobě, Svatý Otče ..."
- Bohu vždy a všude děkovat: silné slovo.

Můžeme vytrvat v děkování Bohu, v lásce k němu, i když není nic,
co by nás těšilo, i v utrpení a nepohodě?
Boží otcovská láska a jeho prozřetelnost odpovídá za všechno, co mě
potkává, proto musím vše přijímat s důvěrou v Boha. Zde je dobré
pomyslet na velké slovo apoštola Pavla v listě Římanům: Víme, že těm,
kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému (8,28). - Bůh ví, jaký smysl
má těžký život, který nám posílá, a povzbuzuje nás, protože umí všechno
obrátit na dobré. A někdy také potřebujeme školu utrpení, abychom
dozráli, abychom pokročili dál a pronikli k pravému životu.
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce
v Kristu (1 Sol 5,18). Děkovat Bohu za vše je posledním důsledkem našeho
křesťanství, naší skálopevné důvěry v Boží lásku.

3. Starat se, aby povrchní zbytečnosti v našem
životě nezískaly navrch, ale aby jich ubývalo
Hmotná i duchovní konzumní nabídka je v naší době příliš velká. Vybírat
si, omezovat se, zejména pokud jde o televizi, rádio, noviny
a časopisy. Je zde nebezpečí, že místo, abychom našli střed, tak ho
ztrácíme. Opustit množství věcí, to vede k pokoji.
Náš svět je jako velké tržiště, nabízí se zde vše,
nejen materiální, ale i duchovní.
Reklama je pestrá a rafinovaná.
Mnozí lidé se dávají svést k bezmyšlenkovitým volbám.
V listě Kolosanům se říká: Na to myslete, co je nahoře, ne na to, co je
na zemi (3,2). Jinými slovy: Nacházejte své zalíbení v Bohu a v jeho
věcech a nechtějte okusit všechno to, co vám nabízejí
supermarkety tohoto světa.

4. Být prostý a nenáročný
„Těsná je brána, která vede k životu.," Jen lidé bez zátěže, děti a chudí
mohou touto bránou projít. Proto spíše než bohatší, měli bychom chtít být
chudší, rádi darovat to, co už nutně nepotřebujeme.
Dát se také rád obdarovat, ale nepodržet vše pro sebe. Čeho se nechceme
zbavit, s tím neprojdeme. To brání při průchodu těsnými dveřmi. A levice
ať neví, co dělá pravice.
„Spíš než bohatší, chtějme být chudší." - To je paradox. To odporuje
všemu, co je běžné. Touha mít stále více a více: to je deviza blahobytné
společnosti. Evangelium však udává jiná měřítka hodnot: Blahoslavení
chudí, neboť jejich je království nebeské. - Ale běda vám, boháči, neboť už
máte svoje potěšení (Lk 6,20.24).

Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Spíše
projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království
(Mk 10,23.25).
Blahobytný člověk je obtěžkaný svým majetkem,
je jím celý zaujatý, je k němu připoután. Boha už nevidí.
Zdánlivě má všechno, co potřebuje.
Proto je bohatství, velký majetek,
nebezpečím pro člověka, pro jeho duchovní blaho.
A proto platí: „Spíš než bohatší, chtít být raději chudší", tzn.
rozdělit se, dát jiným podíl na svém vlastním majetku.
O tajemství těsné brány říká Ježíš ve svém kázání na hoře: Vejděte
těsnou branou, protože široká brána a prostorná cesta vede
do zatracení a mnoho je těch, co přes ni vcházejí. Těsná je brána
a úzká cesta, co vede do života, a málo je těch, kteří ji nalézají!
(Mt 7,13-14).
(pokračování v příštím čísle farního zpravodaje)

/www.fatym.com, převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
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