
 

Od pondělí 5.10. platí v rámci nouzového stavu dvoutýdenní zákaz zpěvu během liturgie 

a omezení maximálního počtu účastníků bohoslužeb na 100 sedících osob. 

5. října – 11. října 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.10. 

Sv. Faustyny 

Kowalské 

St. Jičín 
14:30 pohřeb – Anežka Peterová   

- 
není večerní mše svatá 
/intence přesunuta na středu 7.10./ 

Loučka 16:00 za děti a mládež z Loučky 

Úterý 

6.10. 
Sv. Bruno St. Jičín 17:00 

za † Václava a Jiřinu Hubovy,  

† rodiče z obou stran, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu a za duše v očistci 
+ po mši sv. modlitba sv.růžence 

Středa 

7.10. 

Památka Panny 

Marie Růžencové 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Krutílkovy,  

† paní Zdeňku Páterovou,  

za dar zdraví a duše v očistci 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

8.10. 

Čtvrtek 27. týdne  

v mezidobí 
Janovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

9.10. 

Sv. Dionýsia, 

biskupa, a druhů, 

mučedníků 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče a prarodiče, za duše 

v očistci, na poděkování  

za přijatá dobrodiní a vyprošení 

další pomoci a ochrany Boží  

a Panny Marie pro živé rodiny 
+ po mši sv. modlitba sv.růžence 

Sobota 

10.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † Jaromíra Kapustu, † bratra 

a † rodiče Kapustovy a 

Pavlíkovy a pro živou rodinu 

dar zdraví a Boží požehnání 
+ po mši sv. modlitba sv.růžence 

Neděle 

11.10. 

28. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za živou a † rodinu Horákovu  

a Petřkovskou a duše v očistci 
+ po mši sv. modlitba sv.růžence 

St. Lhota 10:45  mše svatá   /o.Petr/ 
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4.10.2020         27. neděle v mezidobí            45./ročník XI. 
Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. 

Bojujete s růžencem? 
Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! 

Přestože je růženec nesmírně populární modlitba, zápasí s ní mnoho jedinců. 
Dokonce i ti, kdo Marii skutečně uctívají, ho často vnímají jako náročný  
a frustrující. Je možné překonat vyprahlost a rozptýlení, které jsou  
s růžencem často spojené, nebo je lepší přijmout fakt, že to není modlitba 
pro každého? Jako někdo, kdo s růžencem osobně bojoval po mnoho let, vás 
důrazně vybízím k vytrvalosti. Jsou to překážky, které můžete překonat. 

Růženec je mocnou zbraní a byla by chyba ho opustit. V průběhu let jsem objevil 
několik věcí, které mi tuto mariánskou modlitbu usnadnily. Tady je pět 
jednoduchých tipů, které by vám měly pomoci v boji s růžencem. 

1. Někdo naslouchá 

Než se začnete modlit, připomeňte si fakt, že vaší modlitbě naslouchá Otec, 
Ježíš, Duch Svatý i Panna Maria. Skutečně s nimi mluvíte a oni slyší vaše slova. 
Někdy jsme tak plní obav začít se modlit, že ztrácíme ze zřetele tento důležitý 
fakt. Adresujeme své modlitby skutečným lidem, kteří jsou potěšeni naší 
přítomností. 

Mariinou největší touhou je přivést nás k bližšímu vztahu  
s Ježíšem Kristem a dalšími osobami Nejsvětější Trojice. 
Modlitba růžence dělá právě to. Otec, Ježíš, Duch Svatý  
a Maria se zaradují, jakmile učiníte znamení kříže a začnete se 
modlit růženec. Budete-li to mít na paměti, můžete změnit svět. 

2. Méně je více 

Když při modlitbě celého růžence vidíte, že jste příliš duchem nepřítomní, 
zkuste se místo toho pomodlit jeden nebo dva desátky. Další možností je rozdělit 
růženec a modlit se desátky průběžně přes den. Modlitba je především způsob 
komunikace s Pánem. Měli bychom se tedy více zajímat o kvalitu než o kvantitu. 
Někteří z nás se snáze rozptýlí a modlitba celého růžence tak může skončit  
jako jedno dlouhé snění.  

Začnete-li s jedním nebo dvěma desátky, snížíte šanci, že se chytnete do pasti. 
V určitém okamžiku pravděpodobně zjistíte, že se modlíte celý růženec,  
ale je třeba k tomu postupně dorůst. Trávení kvalitního času s Pánem  
má obvykle ten dlouhodobý následek, že nás zanechává stále hladovější. 

3. Nezapomeňte na Marii 

Vím, že to zní divně, ale může se to stát. Růženec je zaměřený na Ježíše,  
ale stále zůstává mariánskou modlitbou. Proto nechceme ztratit ze zřetele 
blahoslavenou Matku. Budete-li rozjímat nad nejrůznějšími tajemstvími Ježíšova 
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života, najdete Matku Boží zvolna mizet do pozadí. To je dobrá věc. Maria chce 
přitáhnout vaši pozornost na Ježíše a opakování této důvěrně známé modlitby  
má moc přehlušit hluk světa a právě k tomu vám pomoci. 

Nechceme ji však úplně odstavit. Často si ji představuji vedle sebe, jak s ní  
o jednotlivých tajemstvích tiše hovořím. „Co sis pomyslela, když se ti zjevil anděl 
Gabriel?“ (Zvěstování Páně, první radostné tajemství); „Jak jsi dokázala stát u paty 
kříže, když byl Ježíš ukřižován?“ (Ukřižování Pána, páté bolestné tajemství);  
„Jaké bylo tvé štěstí, když jsi byla vzata do nebe a znovu uviděla Ježíše?“ 
(Nanebevzetí Panny Marie, čtvrté slavné tajemství); „Jaká byla tvá reakce, když Ježíš 
proměnil vodu ve víno?“ (Svatba v Káně, druhé tajemství světla); Nebo ji požádám, 
aby mi pomohla dosáhnout ctností spojených s jednotlivými tajemstvími. 

4. Naslouchejte Slovu 

Svatý Jan Pavel II. doporučuje ve svém apoštolském listě Rosarium Virginis 
Mariae (Růženec Panny Marie), abychom růžencová rozjímání doplnili četbou Bible. 

Povzbuzuje nás, abychom si k vybraným tajemstvím přečetli příslušnou biblickou 
pasáž. I když to není vždy možné (zejména za chůze nebo během jízdy), můžeme si 
přesto připomenout detaily daného biblického příběhu. 

Růžencová tajemství mají kořeny v Písmu a slouží jako 
skvělý základ pro rozjímání. K tomu však velmi doporučuji být 
s Biblí dobře obeznámen. 

5. Pochopte sílu růžence 

Protože vyžaduje úsilí a disciplínu, mnoho jedinců se modlí růženec jen sporadicky 
nebo vůbec. Byl jsem jedním z těchto lidí po mnoho let. Věděl jsem, že je růženec 
důležitý, ale trvalo dlouho, než jsem se ho začal modlit každý den. 

Víte, co to způsobilo? Zjistil jsem, jak je růženec neuvěřitelně mocný. Když jsem to 
pochopil, motivovalo mě to vytrvat a „jít přes bolest“. Nakonec bychom se měli dostat 
do bodu, kdy se nemodlíme růženec kvůli svým potřebám, ale je třeba někde začít. 

Jakmile pochopíme, že to není ztráta času nebo něco, co děláme pro svůj lepší 
pocit, růženec se pro nás stane prioritou. Velmi doporučuji přečíst si knihu „Vítězství 
růžence“ (Champions of the Rosary) od Donalda Callowaye z Kongregace kněží mariánů. 
Je to kniha, která vám změní život. 

Pokud bojujete s růžencem, nebuďte frustrovaní. Trvalo mi dlouho dostat se  
do bodu, kdy se na modlitbu růžence těším. Modlíme se ji s rodinou každý večer.  
To, co bylo dříve povinností, se stalo malou duchovní obnovou. 

Bez ohledu na to, jak se vyvine můj život, těším se na každý večer strávený  
s Ježíšem a Marií. Tyto jednoduché tipy mi výrazně změnily život a jsem si jistý,  
že vám ho změní taky. Vyzkoušejte je a uvidíte, co se stane. Mám pocit, že budete 
velmi potěšeni! 

/www.fatym.com, autor: Gary Zimak, spisovatel a moderátor Catholic Digest/ 

„Růženec je nejkrásnější a nejbohatší v milosti ze všech modliteb; je to 
modlitba, která se nejvíce dotýká Srdce Matky Boží ... a pokud si přejete, 
aby ve vašich domovech vládl mír, modlete se růženec v rodině.“ (sv. Pius X.) 

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ 
Misijní neděle, kterou oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla 

z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8) 

Toto volání vychází z Božího srdce, z jeho milosrdenství a v současné světové krizi se 

obrací na církev i na lidstvo. „Jako učedníci evangelia jsme byli náhle 

zasaženi nečekanou a prudkou bouří. Uvědomili jsme si, že 

plujeme na stejné lodi, jsme slabí a dezorientovaní, současně však 

důležití a potřební. Jsme povoláni, abychom veslovali společně. 

Potřebujeme vzájemné povzbuzení a útěchu. Všichni jsme na stejné 

lodi,” píše v poselství pro letošní rok papež František.  

Zatímco v minulém roce představovala Misijní neděle zakončení Mimořádného 

misijního měsíce října, tak ta letošní bude naopak příležitostí uvědomit si, nakolik 

zůstalo naše nadšení pro misie živé. Spojením jednotlivých farností na celém 

světě v modlitbě a příspěvkem do sbírky vytváříme výjimečné společenství 

solidarity, které obzvláště letos nabývá na významu, jak vyplývá i ze slov 

samotného Svatého otce, jenž nám připomíná, že všichni tvoříme posádku 

jedné lodě, a výzvou pandemie je pochopit, co nám jejím prostřednictvím 

chce Bůh sdělit: 

Jsme jako učedníci, kteří jednomyslně a s úzkostí volají: ,Hyneme!‘ I my jsme si 

uvědomili, že dál nemůžeme jít každý na svou pěst, ale společně. 

Jsme opravdu vystrašení, dezorientovaní a bojíme se. Skrze bolest a smrt 

zakoušíme lidskou křehkost; současně však vnímáme svou silnou touhu  

po životě a po osvobození od zlého. V tomto kontextu se misijní povolání  

a výzva vyjít z lásky k Bohu a k bližnímu ze sebe ukazuje jako šance sloužit, sdílet, 

přimlouvat se. Misijní poslání, se kterým se Bůh obrací ke každému, nás vyvádí 

z vystrašeného a uzavřeného „já“ a skrze darování sebe sama nás přivádí 

k novému „já“. (…) Výzvou pro misijní poslání církve je pochopit, co nám v této 

době pandemie říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. 

Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni  

na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají  

co jíst. Povinnost dodržovat fyzické rozestupy a zůstávat doma je pro nás výzvou, 

abychom pochopili, že potřebujeme společenské vztahy a komunitární vztah 

s Bohem. Tato situace by v nás v žádném případě neměla stupňovat nedůvěru  

a lhostejnost, ale měla by vést k větší pozornosti v našem vztahu k druhým lidem. 

Skrze modlitbu, ve které se Bůh dotýká našeho srdce a přetváří ho, se otevřeme 

potřebám lásky, důstojnosti a svobody našich bratří, jako i péči o tvorstvo.  

Skutečnost, že se s celou církví nemůžeme scházet ke slavení eucharistie,  

nám umožnila sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, které nemohou slavit 

mši svatou každou neděli. Otázkou, kterou nám Bůh v této situaci klade: „Koho 

pošlu?“, se znovu obrací na nás a očekává od nás velkodušnou a přesvědčivou 

odpověď: „Zde jsem, mne pošli!“ Bůh stále znovu hledá, koho poslat do světa 

a k národům, abychom vydávali svědectví o jeho lásce, o jeho záchraně od hříchu 

a smrti, o jeho vysvobození od zlého. 


