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

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků 

bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou 

pohřby a svatby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob. 

12. října – 18. října 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.10. 

Sv. Radima, 

biskupa 
St. Jičín 

14:30 pohřeb – Antonín Dohnal  

-  není večerní mše svatá 

Úterý 

13.10. 

Úterý 28. týdne 

v mezidobí 
 

Fatimský den 

St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

14.10. 

Sv. Kalista I., 

papeže a mučedníka 

Sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny 

St. Jičín - není mše svatá 

Čtvrtek 

15.10. 

Památka  

sv. Terezie  

od Ježíše, panny  

a učitelky církve 

Palačov - není mše svatá 

Pátek 

16.10. 

Slavnost  

SV. HEDIVKY, 

ŘEHOLNICE, 

hlavní patronky 

Slezska 

St. Jičín - není mše svatá 

Sobota 

17.10. 

Památka  

sv. Ignáce 

Antiochijského, 

biskupa 

St. Jičín -  není mše svatá 

Neděle 

18.10. 

29. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

DEN MODLITEB ZA MISIE 
 

sbírka na světové misie 

bude přeložena  

na jiný termín 

St. Jičín  
8:00 

MŠE SV. BEZ ÚČASTI LIDU 

za misie 
+ po mši sv. modlitba sv.růžence 

9:00 - 

10:00 
možnost individuálního přijetí  

sv. přijímání (po skupinkách) 

Hůrka - není hodová mše svatá 

St. Lhota - není mše svatá 

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

Intence neodsloužených mší svatých budou přeloženy na jiný termín.  

O. biskup uděluje věřícím dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 

Využívejme příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků  

a videopřenosů na www.mseonline.cz  
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11.10.2020        28. neděle v mezidobí            46./ročník XI. 
Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. 

Podobenství o svatební hostině 
To, co jsme slyšeli v prvním čtení, je radostná zvěst o tom, že Bůh připravuje pro nás 

lidi hostinu, tedy ne peklo a zatracení, ale hostinu. Takovou budoucnost nám chystá 

Bůh. Dokonce i marnotratný syn, který se rozhodl vrátit, má přislíbenou hostinu.  

A podle proroka, to bude hostina s mnoha šťavnatými jídly a s nejjemnějším 

výborným vínem, tedy ne nějaké dietní suchary. Pokud má člověk zdravý žaludek  

a zdravou chuť, tak se mu už při poslechu tohoto popisu, začínají sbíhat slinky. 

 Ježíš k tomu dodává, že tato hostina nebude jen nějakým obyčejným posezením,  

ale půjde o svatební veselí. Půjde o svatbu 

Boha se svým stvořením. Bůh se představuje 

jako Ženich a my všichni tvoříme Nevěstu. 

Podle biblického Zjevení, je smyslem celého 

stvoření, svatba Boha s člověkem (lidstvem). 

Jeden z prvních příběhů Písma hovoří  

o stvoření lidského manželství a poslední 

kniha Písma hovoří o svatbě Beránka. Jdeme 

od svatby ke svatbě. Je to původní Boží záměr, 

je to smysl židovského sabatu - sedmého dne stvoření, smysl soboty. Bůh se tohoto 

svého plánu nezřekl ani navzdory lidskému selhání. 

Izaiáš dokonce předpovídá, že Bůh: „Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, 

přikrývku, která kryla všechny národy.“ Tak jako mezi nevěstou a ženichem  

to nejkrásnější se odehrává v naprosté intimitě, tak Bůh strhne závoj, který brání  

v tom, abychom ho mohli bezprostředně poznávat. Neznáme pravou Skutečnost, 

protože nevnímáme Boha. Žijeme ve víře a v očekávání, ale Bůh nás zve k tomu, 

abychom žili v nazírání. On způsobí, že ho uvidíme v celé jeho nádheře.  

A stane se ještě více věcí. Bůh: „Zničí smrt navždy; Pán, Hospodin, setře slzy z každé 

tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi.“ Bůh zničí smrt, neboť přišla na svět závistí 

ďábla, On ji neučinil. Smrt, vůči níž se bouříme, bude zničena, neboť i naše hanba, náš 

hřích bude odstraněn. A v ten den budeme moci říci: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, 

že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy.“ 

Toto všechno připravuje a plánuje Bůh. Ale jak se zachová člověk? A právě o tom 

mluví Ježíš v podobenství o královské svatbě. Co nám chce a má říci toto podobenství? 

Na jedné straně mluví o radosti, kterou připravuje pro nás Bůh a na druhé straně 

hovoří o našem nerozumu, když dáváme přednost svým starostem, před úžasným 

Životem, který nám připravil Bůh. Šílenství, které se nám zdá v normě, spočívá v tom, 

že dáváme přednost sobě před Nekonečně Úžasnějším. Pán Ježíš v podobenství 

ukazuje, že existují lidé, kteří si natolik zvykli na neviditelnost Boží, že jim přestal 

chybět, že ho přestali hledat a že jim zcela vyhovuje jeho nepřítomnost, protože  

http://farnostsj.cz/
http://www.mseonline.cz/


jejich skutky jsou zlé. Dnešní podobenství má na mysli ty, kteří se v tomto světě cítí dobře, 

lidi, které Bůh nevzrušuje a nezajímá. 

Jak jsme již řekli, člověk má slavit zásnuby s Bohem, je stvořen pro Boha, pro společenství 

s ním. Pro toho, kdo toto své určení uznává a přijímá, je to radostná zvěst. Pro toho,  

kdo chce žít jen sám pro sebe, je to hrozba, která se naplní. Proroci připomínají toto lidské 

poslání, ale člověk je svým nezájmem, nebo dokonce agresivitou, zabíjí. Je to absurdní. 

Nejenže člověk nechce odevzdat výsledky své práce Bohu, ale dokonce nepřijímá ani 

pozvání k lásce, na svatbu, k odpočinku s Bohem, k modlitbě, k svátostnému životu.  

Člověk vzdoruje svému vlastnímu štěstí. 

Nepoznáváme se v tomto podobenství? Když jsem před mnoha léty pracoval v nemocnici, 

staral jsem se o pacienta, který měl rakovinu a byl už jen kost a kůže, a mohu říci, že trpěl  

a hodně. Když jsem ho nabádal, nechtěl se dát zaopatřit, bál se zpovědi. Nakonec se přece 

vyzpovídal a přijal Pána Ježíše. Po zpovědi a po svatém přijímání byl šťastný jako malé dítě 

a za pár dnů, smířený s Pánem Bohem, šťastně dokonal. A tehdy jsem si řekl: „Tento člověk 

možná čtyřicet let vzdoroval vlastnímu štěstí, odmítal pozvání na svatbu. Bůh ho zval  

na svatbu a on nechtěl. Milejší mu byly pozemské lopoty, jako svatební veselí.  

Dával přednost svým smutkům před radostí, ke které ho zval Bůh. Ale nakonec přece přijal 

pozvání a to bylo z jeho strany rozumné.“ 

Možná si řekneme, toto podobenství se nás netýká, týká se Ježíšových současníků, Židů. 

Ale ono se až bolestně týká i nás. V každé mši svaté, před svatým přijímáním slyšíme výzvu: 

„Blaze těm, kteří jsou pozváni na hostinu Beránkovu!“ Pozváni jsme všichni, ale kolik skutečně 

přijde. Mnozí, možná i roky, vydrží bez Božího zásahu do svého života. Kdo miluje Krista, 

přistupuje a přijímá. Nevěříš, že Bůh tě zcela zdarma zve do radosti? Chce jen, abys svoji 

spásu přijímal a uskutečňoval. Aby ses prostě nechal spasit. Už prorok nás zve: „Čerpejte 

vodu s radostí, z pramenů spásy“. Svátosti církve jsou těmito prameny spásy. Ježíš uskutečnil 

spásu, ale ona je skryta ve svátostech církve. Svátosti jsou místem, ve kterých se setkáváme 

s Kristem stále žijícím, který uzdravuje všechny oblasti lidského života. 

Abychom správně pochopili závěr dnešního podobenství, musíme si vysvětlit,  

že v Orientu na královských hostinách bylo věcí hostitele 

připravit svatební roucho hostům. Každý ho dostal už  

při svém pozvání. Pokud se tedy někdo přesto objevil 

nesprávně oblečen, byl to zase jen znak určité arogance vůči 

hostiteli. Kdo miluje více své hříchy než Boha, přijde sice  

na svatební hostinu - na mši svatou, možná i ke svatému 

přijímáni, ale v nesprávném oděvu. Nemůže přistoupit  

ke svatému přijímání ten, kdo žije v těžkém hříchu. Není 

oblečen do Boží milosti. V našich poměrech je právě Svátost 

smíření - zpověď, tím místem, kde se udělují svatební šaty. 

Za domácí úkol si změřme teplotu svého srdce ve vztahu k Bohu. Zkuste si položit otázku: 

Miluji Boha nebo svůj hřích? Jsem pozván k tomu, abych věčně žil ve společenství s Bohem, 

těším se na to, nebo se toho hrozím? Jak se dívám na svou smrt? Beru ji jako možnost 

přechodu k Bohu, nebo nesouhlasím s tím, abych byl z této hříšné existence vytržen  

a osvobozen? Zamiloval jsem si stav bezbožnosti, anebo toužím a naříkám po Bohu? 
/www.frantiskani.sk/ 

Různá oznámení 

Dne 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání 

Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se 

modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. 

 
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie 
růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl 
ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným,  
a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy 
k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností 
účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento 
úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách. 
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, 
doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 

jako lékaře našich duší a těl. 

Shlédni na své děti,  

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době 

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací  

a hledají sílu, spásu a úlevu. 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, 

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, 

věčný život mrtvým. 

Neopusť nás v době zkoušky,  

ale osvoboď nás ode všeho zla. 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým 

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1] 

 Mons. Jan Graubner 
Mons. Jan Vokál 
Mons. Jan Baxant 
Mons. Martin David 

 [1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference 

evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020) 
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