
 

28. října – 3. listopadu 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.10. 

Svátek  

sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 
STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 

 

8:30 

9:00 

 

 

modlitba sv. růžence 

za děti a mládež z Vlčnova    
 

Úterý 

29.10. 

Památka bl.Marie 

Restituty Kafkové, 

panny a mučednice 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † Libuši Povalovou, 

za rodinu Fuentesovu  

a za neteř a děti s přítelem 

a duše v očistci  

Středa 

30.10. 

 Středa 30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

 

 

modlitba sv. růžence 

za Jana Krutílka, dvoje 

rodiče, za dar zdraví  

a požehnání Boží  

a ochranu Panny Marie  

pro živé rodiny 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

31.10. 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 

Loučka 16:00 mše svatá   

St. Jičín 
16:30 

17:00 
modlitba sv. růžence 

mše svatá ke cti Panny Marie 

Pátek 

1.11. 

Slavnost  

VŠECH SVATÝCH 
- doporučený svátek 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

15:00 

17:00 

svátost smíření 

za farníky 

Sobota 

2.11. 

VZPOMÍNKA  

NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za všechny zemřelé /o.Petr/ 

+ po mši sv. litanie k Panně 
Marii Fatimské a modlitba  

sv. růžence se zasvěcením stavů 

Neděle 

3.11. 

31. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  
8:00 

za † Jaroslava Kovařčíka, 

duše v očistci s prosbou o 

dar plnosti života v Božím 

království pro naše 

zemřelé, Boží ochranu pro 

živou rodinu  /o.Petr/ 
+křest: Marie Valentová    
 

po mši sv. otevřena farní knihovna 

14:30 pobožnost na hřbitově 

Petřkovice 9:30 hodová mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 11:00 mše svatá  /o.Dušan/ 

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       27.10.2019    30. neděle v mezidobí   48./ročník X. 
Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. 

Skutečná pokora slouží 
evangelizaci 

V dnešním evangeliu uslyšíme Ježíšovo 
podobenství o farizeovi a výběrčím daní; oba 
vešli do chrámu, aby se modlili. Farizeové 
patřili k Židům, kteří přísně dodržovali zákon; často byli pokrytečtí 
a kritičtí k ostatním. Výběrčí byli Židé, kteří sloužili římským 
vládcům vybíráním daní, a často se přitom obohatili. Byli veřejně 
považováni za hříšníky a zacházelo se s nimi s opovržením.  

Připomeňme si, že Ježíš vyprávěl toto podobenství těm, „kteří se 
vychloubali svou bezúhonností a  opovrhovali všemi ostatními“.  

Ježíš dává do kontrastu jednání obou mužů. Modlitba farizeje byla 
pokusem vyprávět Bohu o své bezúhonnosti, nadmuta pýchou 
a egoismem. Výběrčí daní se modlil: „Bože, odpusť mně hříšnému.“ 
Uvědomoval si svou vinu a hříšnost, prosil Boha o odpuštění. Ježíš 
na závěr tohoto podobenství říká: „Každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, ale ten, kdo se ponižuje, bude povýšen.“  

Papež František nám poskytuje pohled na lidskou pokoru. „Jestliže 
Bůh upřednostňuje pokoru, není to proto, aby nás ponižoval. Pokora 
je nezbytný předpoklad k tomu, aby nás pozdvihl k sobě, abychom 
zakusili milosrdenství, které má naplnit naši prázdnotu. Modlitba 
nadutce nedosáhne k Božímu srdci, ale pokora bídníka Jeho srdce 
otevírá. Bůh má zvláštní zálibu v pokorných a při setkání 
s pokorným srdcem se to Jeho plně otevírá“ (Generální audience 1. 6. 2016). 

„U  Marie vidíme, že pokora není ctnost slabých, ale silných, kteří 
nemusejí s jinými zacházet zle, aby se cítili důležití“ (13. 8. 2017).  

Hlasatelé evangelia opravdu potřebují zaujmout postoj pokorných 
služebníků. Pokora je jasným znamením opravdovosti misionářů. 
Pokora přitahuje, pokora evangelizuje. Jak uvedl papež František 
ve své homilii na počátku svého pontifikátu (Generální audience 19. 3. 2013): 
„Nedovolme, abychom někdy zapomněli, že skutečnou moc má 
služba!“ 

/Misijní úvahy, Malá zamyšlení na každý den  

Mimořádného misijního měsíce října 2019 vyhlášeného papežem Františkem/ 

http://farnostsj.cz/


Slavnost všech svatých  (1.listopadu) 

„Svatý, chceš být svatý, ale prosím Vás, co Vás nemá? Mně by stačilo, kdybych byl takový 
normální obyčejný křesťan, který si plní svoje náboženské povinnosti, výjimečnosti to na mě není,  
to nechám někomu jinému.“  

Škoda, protože Bůh říká, že do nebe nic nesvatého nevejde. Ďáblovi se podařila výborná lest, 
namluvil lidem, že být svatý je přemrštěné, to přece není pro nás, pro nás co chceme být nenápadní 
normální lidé. Tak potom věčná spása také není pro nás? Je zvláštní, jak člověk si nechal vzít touhu 
po životě s Bohem. Hecujeme se a navzájem se povzbuzujeme ve věcech, které nejsou důležité. 
Jeden druhému dáváme odvahu a v sobě cítíme určitou ctižádost, ať se to týká našich znalostí, 
našich dovedností, nebo čehokoliv jiného. Předháníme se, čí děti dokáží víc. Ve věcech tohoto 
světa jako bychom jeden druhému chtěli dát trumf. Kdo je trefnější, kdo je výmluvnější, kdo zná 
lepší vtip, kdo líp dokáže bavit společnost. V tom všem dokážeme soutěžit, jenom v tom být svatý, 
v tom bychom nejraději byli tam někde uprostřed, aby se o nás moc nevědělo. Možná je to tím,  
že člověk má asi divnou představu o svatosti. Asi málo kdo z nás stojí o to, aby mu za několik let 
po jeho smrti postavili nějakou pokroucenou sochu a pak mu tam dávali nějaké svíčky, ale v tom 
opravdu svatost není.  

Boží slovo říká, že těch, kteří jsou před trůnem Beránkovým, je zástup svatých, který by nikdo 
nespočítal. Nespočetný zástup bratří a sester si nedali vzít tu touhu, kterou Bůh vložil do jejich srdcí, 
a pochopili, že křtem jsou zavázaní ke svatosti, že je to jedinečný cíl našeho života na zemi a kdo 
ho nesplní, prohrál. Kdo odchází z tohoto světa a není svatý, promarnil jedinečnou šanci svého 
života. Fiasko a pohřební řečníci neříkají škoda, mohl být svatý a nebyl. Říkají, co dovedly jeho 
ruce, mluví o tom, jak dobře vychoval děti a jak měl rád přírodu, ale o tom jestli dosáhl svatosti, 
o tom se na pohřbech nemluví, protože lidé netouží být svatí a zapomněli na to, že být svatým je to 
první poslání, které Bůh v tomto životě člověku dal. Ono totiž být svatým znamená být tím 
nejobyčejnějším, nejnormálnějším a nejpříjemnějším člověkem. Být svatým znamená, být člověkem, 
se kterým je každému dobře, který vždycky dokáže udělat legraci, přinést pokoj, který si dovede 
poradit, který není nemehlo, ale který se na všechno dívá z Božího pohledu. 

To osmero, které nám Ježíš předkládá, osmero blahoslavenství, to je cesta. Pán také různým 
způsobem mluvil k různým lidem, když se setkal s hříšníkem, který se topil v blátě, tak mu neříkal 
blahoslavenství, ale řekl mu, obrať se - začni žít jinak. Ale těm, kteří mu naslouchali, a kéž bychom 
mezi ně směli patřit i my, těm řekl cestu, jak jít dál. To je málo zapomenout na hřích, to je málo 
vybřednout z bahna, chceš-li být šťastný a jednou svatý.  

Musíš být nejprve chudý duchem. Chudý duchem je ten, který ví, že všechno je Bůh, že bez 
Boha člověk není ničím, že člověk Boha potřebuje od rána do večera, který po Bohu touží, který věří 
Bohu a nevěří sobě. Ten, který se sám sebe úplně vyprázdnil a zřekl, který všechno svoje bohatství 
Bohu dal, takže před Bohem už nemá vůbec nic. Chudý duchem je ten, který před Bohem stojí 
s prázdnými rukama, aby se Bohem nechal obdarovat, to je ten, který Boha potřebuje.  

Blahoslavený takový člověk a šťastný ten který pláče, protože toho Bůh potěší. Ten, kterému 
není jedno co se děje ve světě i kolem něho, protože pláče nad lidskou bídou. Blahoslavený takový 
člověk, protože dokáže plakat s plačícími a plakat také nad svým hříchem, protože toho potěší Bůh.  

A blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze tomu člověku, který dá přednost moci 
Boží, modlitbě před lidskou řečí, který ví, že to, co činí Bůh, je vždy silnější než to, co říká člověk.  

A blahoslavení šiřiteli pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. Ano, blaze člověku, který je 
tak plný Božího dobra, že ho nemůže utajit, to je svatý. Ten člověk, se kterým je vždy dobře.  

A blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou. Blaze člověku, který se raduje, že smí 
odpouštět, který touží po tom, aby mohl odpouštět, který přijal tuto Boží výsadu za svou a těší 
se z toho, že může zapomínat na hříchy a provinění druhých. Ten, který nesrovnává, který 
nebere stejný metr na každého, ten který vždycky omlouvá, který má tolik lásky, která věří 
a na křivdy zapomíná, protože tomu vždy odpustí Bůh.  

A blaze tomu kdo lační a žízní po spravedlnosti. To je ten, který víc touží po Bohu, než 
po hmotě, který nezabředl ve starostech a v bídě tohoto světa, který na první místo dal 
duchovní věci. Kéž bychom byli lidmi, kteří dokáží žít víc pro Boha než pro sebe a proto co 
nás naplňuje. A to poslední blahoslavenství je snad to nejtěžší, pro nás lidi 21 století.  

Blaze těm, kdo budou pronásledováni pro spravedlnost. Těm, kteří se nebojí, že se budou 
lišit od druhých. Blaze těm, kteří připustí, že být svatým znamená nebýt nevěrcem, že být 
svatý znamená občas jednat jinak, než jednají lidi kolem mne. Že být svatým znamená prostě 
být jiným. Občas schytat směšnou poznámku, nechat se vysmát, zlehčit, nechat lidi, aby nade 
mnou mávali rukou, aby si říkali, že jsem blázen. Blahoslavený člověk, který to snese, kterému 
je úplně jedno, co si o něm myslí lidé, protože on ví, že hledá Boha. 

A tak Tě Pane, prosíme, aby těch blažených a svatých bylo dost i v dnešní době, aby to byli 
svatí, kteří nám jsou blízcí svým životem, kteří by nás ubohé hříšníky strhávali na cestě k Tobě, 
kteří by nás vyváděli z otroctví života a učili nás svobodě Božích dětí, abychom jednou viděli Tvou 
tvář a dokázali na Tebe patřit a radovat se s těmi, kteří nás předešli do Tvého království. 

/P.Pavel Kuchyňa, www.lipovec.mojefarnost.cz/ 

Různá oznámení 
Oznámení o změně - od 3.listopadu 2019 bude nedělní bohoslužba v našem kostele 
posunuta ze 7:45 na 8:00. Tato změna byla projednána na farní radě. Hlavním důvodem 
je nový autobusový jízdní řád o víkendu. Vycházíme tak vstříc farníkům z okolních obcí, 
aby mohli včas přijít na mši sv. a naopak po mši sv. nemuseli dlouho čekat na odjezd 

domů. Změny nastaly také ve farnosti Bernartice n.O., kam dříve dojížděl o.Petr, a proto 
bylo třeba sloužit mši sv. na Starém Jičíně v dřívějším čase. V Bernarticích začíná nedělní 
mše sv. také v 8 hod.  

********************************************************************************* 

Milí farníci,  
na Misijním jarmarku®, který se u nás pořádal minulou neděli  

v rámci oslav Misijní neděle bylo vybráno 6 120,- Kč. Upřímné díky za všechny 
dary. Vybraná částka pomůže při realizaci projektů Papežských misijních děl. 
Více informací o misijních projektech naleznete na stránkách www.missio.cz.  

Velké Pán Bůh zaplať také všem dárcům, kteří přispěli při mši svaté ve sbírce  
na misie, při které se vybralo 35.013,- Kč.  

********************************************************************************* 

o ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Na Slavnost Všech svatých, tj.1.listopadu odpoledne a následující celý den je možné 
při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba 
na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně  
a vyznání víry.  
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto 
získat odpustky částečné. 

http://www.missio.cz/

