
13. září  - 19. září 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.9. 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

14.9. 

Svátek  

Povýšení svatého 

kříže 

- - není mše svatá 

Středa 

15.9. 

Památka  

Panny Marie 

Bolestné 

St. Jičín 17:30 

za živou a † rodinu 

Pavlíkovu, Hegarovu, 

Krištůfkovu a Papákovu, 

ochranu Boží a Panny 

Marie 

Čtvrtek 

16.9. 

Památka  

sv. Ludmily, 

mučednice 

- -  není mše svatá 

Pátek 

17.9. 

Pátek 24. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče Konečné a dar 

zdraví a ochranu Boží na 

přímluvu Panny Marie pro 

živou rodinu 

Sobota 

18.9. 

Sobota 24. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 13:00 

svatební mše svatá: 

Kristýna Horutová  

+ Ondřej Haitl    

Neděle 

19.9. 

25. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka na opravu fary 

St. Jičín 8:00 

za † manžela Františka,  

† rodiče z obou stran, a na 

poděkování za dar zdraví 

s prosbou o Boží 

požehnání pro živé rodiny 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

➢ Na faře jsme skáceli 2 napadené stromy – díky všem, kdo se na tom podíleli!  
Prosím zítra v pondělí od 15.00 ochotné chlapy o pomoc při ukládání dřeva. 

➢ V kostele pod kůrem jsou na stolku k zakoupení stolní kalendáře  

na příští kalendářní rok (nakladatelství Cor Jesu). Cena za 1 ks je 70,- Kč. 

➢ Ve starojickém obecním zpravodaji byl omylem zveřejněn chybný rozpis 

hodů, poutí a slavností. Tímto se, prosíme, neřiďte. Platí rozpis, který byl 

zveřejněn ve farním zpravodaji č.39 (22.8.2021). Lze jej najít také  

na farním webu. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

12.9.2021           24.neděle v mezidobí       42. / ročník XII.                                                 
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána,  

kterým je pro mě ukřižován svět a já světu.  

Nový pohled víry 
Nový pohled víry na svět se vztahuje nejen na přírodu, nýbrž  

i na politiku. Dnes se široko daleko díváme na světovou situaci 
pesimisticky. Mnozí se bojí, že šílené závody ve zbrojení povedou k válečné katastrofě  
a že ekologická pohroma brzy zničí náš svět. Realistický pohled na světovou politiku dává 
tomuto pohledu za pravdu. 

Nemáme žádnou záruku pro to, že zůstaneme ušetřeni války a ekologické katastrofy. 
Když se snažím vidět tuto situaci očima víry, pak nesmím odhlížet od fakt. Jde však o to, 
jak ta fakta vidím. Existují lidé, kteří mají katastrofické myšlení a dívají se na budoucnost 
jako králík na hada a nakonec nejsou vůbec schopni aktivně reagovat. Anebo reagují se 
vztekem a násilnicky, protože nemohou vydržet svou bezmocnost. Ten hněv je 
pochopitelný. Myslím-li si totiž, že všechno závisí na mně, na mé aktivitě, na mých 
demonstracích, pak nutně reaguji bezmocným hněvem, protože se tak málo děje. 

Očima víry však vidím, že tento svět neleží v rukou politiků či světských vládců, nýbrž 
v rukou Božích. To mi dává naději, že Bůh může navzdory všemu lidskému ztroskotání 
všechno obrátit k dobrému, k nejlepšímu. Víra mě zbavuje udýchanosti. Osud světa 
nezávisí jen na úspěšnosti nebo neúspěšnosti mého konání. Víra ovšem není tak naivní, 
aby si myslela, že všechno tak jako tak dobře dopadne. Že nemůže dojít k žádné válce, 
když nás přece Bůh tak miluje. Proti takovému pohledu na věc mluví prostě fakta.  
Války vždy byly. A nemáme žádnou záruku, že opět nebudou. 

Ale víra mi dává naději, že Bůh pozvolna způsobí na základě modlitby zvrat ve smýšlení 
lidí a že se v mozcích politiků stále více budou prosazovat myšlenky pokoje. A 
víra mi dává jistotu, že tento svět sice zahyne, že může projít i katastrofou, ale 
že nic nakonec nezabrání, aby tento svět nespadl do náruče Boží. Svět projde 
- tak jako my - smrtí k Bohu. Apokalyptické obrazy nám v bibli nelíčí příliš 
optimisticky situaci „doby poslední“. Ale cílem závěrečných útrap je zřízení 
království Božího. Na konci bude nad světem vládnout Bůh a vše bude v Bohu (1 Kor 3,22-23).   

To není přesun problému do „onoho světa“, jako bychom zde mohli sedět s rukama v klíně 
a věcem ponechat jejich běh. Tento pohled víry na konec všeho dění relativizuje všechno 
naše konání; osvobozuje nás od přílišného tlaku, jako by všechno záviselo jen na nás. 
Uchrání nás od bezmocné zlosti, do níž by nás bezděky uvedlo zklamání nad marností 
našeho konání. Pohled víry na svět nás naučí hledat realističtější řešení pro problémy naší 
doby, nežli jsou utopické představy, jimiž se dnes řídí tolik zlepšovatelů světové situace. 
Kdo si myslí, že našel definitivní a všeobsáhlé řešení, ten se bude snažit o jeho prosazení 
- případně násilné. 

http://farnostsj.cz/


Watzlawik popisuje člověka stiženého utopickými představami takto: Domnívá se, že vlastní 
pravdu, a tak nemá jen klíč, nýbrž i morální povinnost odstranit ze světa veškeré zlo. Má za to, 
že pokud bude pravdu dostatečně jasně a hlasitě hlásat, že ji všichni lidé dobré vůle určitě 
přijmou; proto se nejprve vydá na misijní cestu. 

Když to však nevede k očekávanému úspěchu, pak je všechna vina na těch, kdo se ve své 
zatvrzelosti jeho pravdě uzavřeli. Neboť - o tom, že pravda je Pravda sama, nemá utopický 
fantasta pochyb. Ted už nic nestojí v cestě zavržení druhých a (v extrémních případech) není 
jejich vyhubení jen žádoucí, nýbrž pro blaho ostatního lidstva přímo nutné. 

Nový pohled na svět nechce ospravedlňovat stávající poměry, nýbrž uznává fakta; věří Božím 
příslibům. Sní ty sny, které má Bůh jak s námi, tak i s naším světem. Uvědomuje si však též,  
že Boží království jako cíl našeho světa není hodnota pouze světská. Víra spolupracuje  
na spravedlivém a pokojném světě, ale nepropadá utopické představě, jako by spravedlnosti  
a míru bylo možno dosáhnout jen rozumem a vůlí.  

Vykoupení pochází od Boha, skrze kříž, proto se věřící člověk nebojí nepříznivých zvratů. 
Takový člověk očekává něco od Boha, proto se nevyčerpává vyhledáváním všech možných 
negativních fakt a bědováním nad naším zlým světem, nýbrž zbývá mu ještě energie k učinění 
nutných kroků ke spolupráci na pozitivní změně našeho světa, na změně, která je realistická  
a tudíž blahodárná, zatímco všechny utopické pokusy o změnu vytvářejí vždy jen nové problémy 
a nakonec se samy stávají problémem. 

/Anselm Grün: Proměňující moc víry, Karmelitánské nakl.1998, www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 

Program oslav 1 100. výročí  
mučednické smrti sv. Ludmily 

Čtvrtek 16. září 
Program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily začíná  
ve čtvrtek 16. září v 17:00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě 

bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude J. Exc. Mons. 
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Během bohoslužby bude k uctění vystavena lebka 
mučednice. Liturgii, kterou bude možné v přímém přenosu sledovat na TV NOE, svým zpěvem 
doprovodí Schola Gregoriana Pragensis. 

Téhož dne se pak od 20:15 uskuteční ve svatovítské katedrále Oratorium sv. Ludmily 
 od Antonína Dvořáka. Tento koncert je již vyprodán, je možné ho však sledovat od 20:15  
v přímém přenosu na ČT Art. Více informací na: www.dvorakovapraha.cz. 

Pátek 17. září 
V pátek 17. září mohou diváci TV NOE v přímém přenosu od 17:30 zhlédnout příjezd relikvie sv. 
Ludmily na Tetín. V 17:45 v kostele sv. Ludmily bude světící biskup pražský Mons. Zdenek 
Wasserbauer za účasti biskupů předsedat svatoludmilským nešporám. Na konci nešpor vystoupí 
se společným prohlášením o česko-rakouském smíření olomoucký arcibiskup a předseda ČBK 
Mons. Jan Graubner a vídeňský arcibiskup, papežský legát Christoph kardinál Schönborn. 

Sobota 18. září 
Letošní svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září v 11:00, kdy se v Tetíně 
uskuteční slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák  
ze Skalky u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. Ten ke své účasti v Tetíně pro 
pražské arcibiskupství uvedl: „Jsem šťastný, že oslavím výročí sv. Ludmily, a to hned ze tří 
důvodů,“ říká český rodák kardinál Christoph Schönborn, a dodává: „Ludmila je branou  
do křesťanství pro naši vlast. Stojí na prahu nové éry, ve které se křesťanská víra stala 
formující silou ve společnosti. Evropa dodnes stále nese tento základ hodnot. Nesmíme ho 
ztratit.“ Podle vídeňského arcibiskupa ukazuje dále Ludmila sílu žen v měnící se 
společnosti. „Je příznačné, že na počátku křesťanské éry v Čechách a na Moravě byla 
žena. Skutečnost, že se stala obětí násilí, je připomínkou naší doby, ve které tolik žen trpí 
násilím.“ A konečně, upozorňuje kardinál Schönborn: „Svatá Ludmila je babička svatého 
Václava. Vychovala největšího vládce Čech. Prarodiče jsou dodnes často nositeli tradic  
a prostředníky víry v dalších generacích.“ 

Poutní bohoslužbu doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod vedením mistra  
plk. Jana Zástěry. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na ČT2. 

/www.cirkev.cz/ 

Národní svatoludmilská pouť bude 
letošním vyvrcholením oslav Roku 
svaté Ludmily. Na Tetíně Vás  
17.9.-19.9. čeká bohatý program  
a mimo jiné také tradiční sraz 
Bořivojů a Ludmil. Podrobný program 
na www.svataludmila.cz. 

 

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

Milí farníci a farnice, bratři a sestry 😊 

V sobotu 25. září 2021 se uskuteční v naší farnosti již 28. ročník  

Běhu Sv. Václava. Jako každým rokem, i letos si vás dovolujeme požádat 

o upečení nějakého pamlsku, buchty, bábovky aj., které 

potom slouží běžcům k rychlému občerstvení. Své sladké  

či slané dary můžete přinést v pátek 24.9. po mši svaté  

do sakristie (zabalené proti oschnutí), nebo přímo v sobotu 

mezi 10:00 – 11:00 hod před kostel.  

Moc děkujeme nejen za dary při letošním ročníku, ale 

přijměte upřímné Pán Bůh zaplať i za pečení v ročnících 

předchozích (s výjimkou minulého roku). Zároveň vás prosíme 

o modlitby za zdárný průběh celé akce. Kdo by chtěl pomoci s organizací, 

hlaste se, prosíme, u Michala Cigánka anebo Václava Hasala. Předem 

děkujeme všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem na této akci podílet.  

S pozdravem Zdař Bůh, organizační tým běhu.  

http://www.dvorakovapraha.cz/
http://www.svataludmila.cz/

