
 

14. září – 20. září 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.9. 

Svátek  

Povýšení  

svatého kříže 
St. Jičín 17:00 za děti a mládež z Kojetína 

Úterý 

15.9. 

Památka  

Panny Marie 

Bolestné 
St. Jičín 8:00 za farníky /o.Petr/ 

Středa 

16.9. 

Sv. Ludmily, 

mučednice 
 

Den církevních škol 

Loučka 16:30 mše svatá /o.Pawel/ 

St. Jičín - 

není mše svatá 

není  modlitební společenství 

/intence přesunuta na 28.11./ 

Čtvrtek 

17.9. 

Sv. Kornélia, papeže, 

a Cypriána, biskupa, 

mučedníků 

Sv. Roberta 

Bellarmina, biskupa  

a učitele církve 

- - není mše svatá 

Pátek 

18.9. 

Sv. Josef 

Kupertinský 
St. Jičín 

17:00 

dětská mše svatá 

za † rodinu Konečnou, duše 

v očistci a Boží ochranu pro 

živou rodinu 

18:30 Večer chval 

Sobota 

19.9. 

Sv. Januária, 

biskupa  

a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za Marii Šindlerovou,  

za † manžela, syna, 2 sestry,  

za živou a † rodinu a duše  

v očistci 

+ křest: Nela Kvitová 

Neděle 

20.9. 

25. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

na poděkování za 25 let 

manželství, s prosbou o Boží 

vedení, ochranu Panny Marie  

a dary Ducha svatého pro celou 

rodinu  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Petr / 

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

V průběhu měsíce září lze přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi a pomoc tamním křesťanům. 

Kasička pro tento účel je umístěna na stolku pod kůrem. Všem dárcům velké díky. 

 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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13.9.2020         24. neděle v mezidobí            42./ročník XI. 
Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 

Neodpuštění připomíná jízdu autem  

se zataženou ruční brzdou 

Neodpuštění v našem duchovním 

životě připomíná jízdu autem  

se zataženou ruční brzdou. 

Odráží se v kvalitě našich 

mezilidských vztahů, narušuje 

naši duševní stabilitu a rovněž 

ovoce našeho každodenního 

snažení je pak jakési jalové. Týká se všech lidí bez rozdílu,  

ať už jsou věřící, nebo nejsou. Problém je, že svět kolem nás 

dnes vytěsňuje pojmy jako vina nebo hřích. 

Naučili jsme se mluvit raději o pocitech viny, sebevýčitkách. 

Pojem hřích jsme nahradili slovem problém. Dnes nikdo 

nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje ve vztazích, nepodvádí – 

dnes má každý jen vztahový problém. A máme pocit, že kde  

není vina, tam není třeba žádat o odpuštění. 

Vsadili jsme na to, že postačí vyřešit problém, aniž bychom se 

museli sklonit a říci: „Promiň, odpusť, mrzí mě to, je mi to líto.“ 

Snažíme se pocity viny řešit psychoterapií, ale výsledek je 

podobný, jako když na zhnisanou ránu dáme obvaz, aniž 

bychom předtím ránu odborně vyčistili a překryli antibiotikem. 

Problém tím nevyřešíme, jen ho vytěsníme a přesuneme 

jinam. A on se nám, potvora, transformuje třeba do úzkostné 

poruchy nebo tělesného příznaku. Přitom by stačilo tak málo. 

(Krásně o tom píše Katka Lachmanová v knize Vězení s klíčem 

uvnitř.) 

http://farnostsj.cz/
https://www.ikarmel.cz/produkt/vezeni-s-klicem-uvnitr-4-vydani
https://www.ikarmel.cz/produkt/vezeni-s-klicem-uvnitr-4-vydani


Někdy mohu nabýt dojmu, že svým neodpuštěním nejvíce 

potrestám člověka, který mi ublížil. Že je to spravedlivé a ten člověk 

si to zaslouží. Možná ano – ale pravdou je, že tím často ještě víc 

ublížím sám sobě. Vzpomínka na křivdu mě pak ještě dlouho 

stravuje, jsem plný hořkosti, trápím se. Hrozí, že se postupně uzavřu 

do izolace, do vězení vlastního neodpuštění. Mám tam sice klid  

od tohoto bolavého vztahu, ale za cenu 

zřeknutí se vlastní svobody v něm.   

A v tomto vězení, v této hibernaci, mohu 

ustrnout i na několik let. Tato vězeňská 

kobka má ale jednu zvláštnost. Její dveře 

mají kliku nikoli zvenku, ale překvapivě 

zevnitř. A tou klikou, tím klíčem, který mi umožní vyjít znovu ven  

do svobody, je mé rozhodnutí odpustit. Jde o akt mé vůle,  

nikoli pocitů. 

Toto rozhodnutí budu muset udělat třeba ještě stokrát, než se  

v mém srdci něco pohne a zavládne tam opravdový Boží pokoj.  

Tím také neříkám, že se nic nestalo, že si ten druhý nezaslouží trest. 

Jen se vzdávám práva být vykonavatelem pomsty, práva přát tomu 

člověku zlo, a roli soudce přenechávám Bohu. Dávám mu tím 

současně prostor, aby mé rány na duši uzdravil, a je-li to jeho přání, 

aby dal tomuto pošramocenému vztahu druhou šanci. 
/www.pastorace.cz, zpracováno podle knihy  

Robert Dojčár, Po proudu plavou jenom chcíplé ryby, 

vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

Různá oznámení 

Zdravíme všechny organizátory a příznivce  
Běhu Sv. Václava. Letošní ročník Běhu Sv. Václava 

se konat nebude. 

Z organizačního hlediska by bylo skoro nemožné zajistit veškerá bezpečnostní 

opatření proti případnému rozšíření koronaviru. Běh již zdaleka není jen místní akcí 
a běžci jsou zastoupeni z více okresů i krajů a riziko je příliš velké. Děkujeme  
za pochopení a doufáme, že s Božím požehnáním bude zase Běh v příštím roce. 
Pokud by Běh někomu moc chyběl, může si individuálně symbolicky zaběhnout 
proti chronometru celou trasu a pak popřípadě provést porovnání s minulými 
ročníky. Prosíme také o modlitbu za nás všechny navzájem, ať se zase  
za rok dáme dohromady a můžeme pokračovat dalším ročníkem. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI 
na Svatém Hostýně 

Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendovou duchovní obnovu.  
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv  
pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovately. Duchovní obnovu 

povede P. Emil Matušů SDB (Pá + So)  
a Marcela Anežka Kořenková (Ne). 

Termín: 

2. – 4. října 2020 

Informace a přihlášky: 

Informace o programu, hlídání dětí, cenách i platbě naleznete na webových 

stránkách  www.rodinnyzivot.cz, kde také najdete přihlašovací formulář,  
tj. vyplňujte jen online - nemusíte nic kopírovat ani posílat, všechna data,  

která vepíšete, se ukládají do souhrnné tabulky. 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Josef Záboj 

tel: 587 405 292 
e-mail: zaboj.josef@ado.cz 

https://www.ikarmel.cz/produkt/po-proudu-plavou-jenom-chciple-ryby
http://www.rodinnyzivot.cz/
mailto:zaboj@arcibol.cz

