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Den Liturgická oslava Místo Čas 

Pondělí 
24.11. 

Památka sv. 
Ondřeje Dung 
Laca, kněze a 

druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:30 
za † rodi
Bartoň
Panny Marie pro ži

Úterý 
25.11. 

Památka  
sv. Kateřiny 

Alexandrijské, 
panny 

St. Jičín 17:30 
za † rodi
z Hůrky
živou

Středa 
 26.11. 

Středa 34.týdne 
v mezidobí  St. Jičín 

17:30 
 
 
 

18:30 

na podě
Panně
za † bratra
ochranu a P
modlitební spole
Nejsvě ě

Čtvrtek 
27.11. 

Čtvrtek 34.týdne 
v mezidobí, 

Zázračná medaile 
Panny Marie 

Hůrka 16:00 měsíč

Bernartice 17:30 
za † Františka Hasala
k nedožitým 90

Pátek 
28.11. 

Pátek 34.týdne 
v mezidobí  

St. Jičín 17:30 

dětská mše sv.
za † Svatoslava Vahalíka, 
† rodič
živé rodiny, Boží ochranu 
a Panny

Bernartice 17:30 
za † otce a 
Dorazilov

Sobota 
29.11. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

 
závěr  

církevního roku 

Bernartice 7:30 
za † vojáky z
války 

St. Jičín 17:30 
za † Marii Vahalíkovou
manžela,
Křest

Neděle 
30.11. 

1. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

St. Jičín  7:45 
za rodinu 
a Žemlov

Bernartice 9:15 
za † Ladislava Stavinohu
sourozence a rodi
z obou stran

St. Lhota 10:00 mše svatá

II. týden, ADVENT 
 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI
Vydáno pro vnit řní pot

23.11.2014- Slavnost Ježíše Krista Krále
„Buďme pro druhé ostrovem nad

KRISTUS, NEBO REINKARNACE?
Proč věří příslušníci východních náboženství v

potřebují prvek očištění. Neznají Krista, neznají ani starozákonní 
proroky, kteří Krista předpovídali, a proto si reinkarnaci museli 
vymyslet. Tato náboženství neznají vykupitelskou cenu K

nevědí, co znamená „vyprat si doběla svá roucha v
Krišna říká, že je celkem jedno, v
mezi příslušníky podobných náboženství a syny Božími, 
spolupracovníky Božími na záchraně světa, je propastný ro

někdo trpí na Východě, je to pro mnohé lidi jeho věc, jeho karma. Jak je 
to nebezpečné, ale i nenáročné a pohodlné. Prostě se počítá s
život je možno prožívat víckrát, žádné peklo není, převtělujeme se, 

dokud se do nebe nedostaneme. To j

prožít jediný život bez možnosti opravy. V

ani zmínka. Kdyby existovala, nemusel by Kristus za nás umírat 
na kříži.  

NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME…
Není nutno si Boha představovat, je nutno Boha prožívat. 

Až přijde Kristus podruhé ve své viditelné podobě, budeme na něj 
patřit tváří v tvář. Pak budeme zcela jistě zbožní, budeme žít jen pro 

Boha. Nebude ani možné žit jinak než v

Bohu nebude možné být rozptýlený, nesoustředěný. 

teď. Snažme se už dnes aspoň tušit tu krásu. Lidé pořád chtějí vědět, 
kdy „to“ bude. Bůh nám výslovně nechtěl říct žádné datum. Naše 

příprava a naše těšení by tím byly ovlivněny. „
věděli, nebděli bychom. Neplýtvejme tedy 

na otázku „kdy?“, ale žijme plně, těšme se, bděme, to je náš úkol, to je 
naše poslání. Tvrdím-li, že věřím v

život tváří v tvář Bohu, pak to musí mít své pevné místo i v

denním programu, stejně jako modlitba nebo jídlo.

z exercicií L.Kubíč

Úmysl mše svaté 

rodiče Páterovy, 
Bartoňovy, Boží ochranu a 
Panny Marie pro živé rodiny 

rodiče Janovské 
ůrky, za † dceru Janu, 
ou rodinu a jistý úmysl 

na poděkování P. Bohu a 
anně Marii za 65 let,  

bratra, † rodiče, Boží 
ochranu a Panny Marie 

odlitební společenství před 
Nejsvětější Svátostí Oltářní  

ěsíční mše svatá 

Františka Hasala 
nedožitým 90inám 

ětská mše sv. 
Svatoslava Vahalíka,  

rodiče, za † pana Zejdu, 
ivé rodiny, Boží ochranu  

anny Marie 

otce a † rodinu 
orazilovu 

† vojáky z 1. světové 
války  

Marii Vahalíkovou, 
manžela,za živou rodinu 
řest:Vojtěch Kudělka  

za rodinu Kuncovu  
a Žemlovu 

Ladislava Stavinohu, 
sourozence a rodiče  

obou stran 

mše svatá 

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

Slavnost Ježíše Krista Krále  52./ro čník V.   
me pro druhé ostrovem naděje, v moři beznaděje.“ 

KRISTUS, NEBO REINKARNACE? 
Proč věří příslušníci východních náboženství v reinkarnaci? Protože 

potřebují prvek očištění. Neznají Krista, neznají ani starozákonní 
proroky, kteří Krista předpovídali, a proto si reinkarnaci museli 
vymyslet. Tato náboženství neznají vykupitelskou cenu Kristovu, 

nevědí, co znamená „vyprat si doběla svá roucha v krvi Beránkově“. 
Krišna říká, že je celkem jedno, v co věříme, jen když věříme. Avšak 
mezi příslušníky podobných náboženství a syny Božími, 
spolupracovníky Božími na záchraně světa, je propastný rozdíl. Když 

někdo trpí na Východě, je to pro mnohé lidi jeho věc, jeho karma. Jak je 
to nebezpečné, ale i nenáročné a pohodlné. Prostě se počítá s tím, že 
život je možno prožívat víckrát, žádné peklo není, převtělujeme se, 

dokud se do nebe nedostaneme. To je svůdné. Náročnější a těžší je 

prožít jediný život bez možnosti opravy. V Písmu není o reinkarnaci 

ani zmínka. Kdyby existovala, nemusel by Kristus za nás umírat  

NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME… 
Není nutno si Boha představovat, je nutno Boha prožívat.  

Až přijde Kristus podruhé ve své viditelné podobě, budeme na něj 
tvář. Pak budeme zcela jistě zbožní, budeme žít jen pro 

Boha. Nebude ani možné žit jinak než v jeho přítomnosti. Tváří v tvář 

Bohu nebude možné být rozptýlený, nesoustředěný. Prožívejme to už 

teď. Snažme se už dnes aspoň tušit tu krásu. Lidé pořád chtějí vědět, 
kdy „to“ bude. Bůh nám výslovně nechtěl říct žádné datum. Naše 

příprava a naše těšení by tím byly ovlivněny. „Bděte!“ Kdybychom 
věděli, nebděli bychom. Neplýtvejme tedy energií na hledání odpovědi 

na otázku „kdy?“, ale žijme plně, těšme se, bděme, to je náš úkol, to je 
li, že věřím v příchod Kristův a těším se na věčný 

tvář Bohu, pak to musí mít své pevné místo i v mém 

tejně jako modlitba nebo jídlo. 
/z knihy „ Zapaluji? - Na minutu s Ladislavem Kubíčkem“,  

exercicií L.Kubíčka vybrala Marie Svatošová, vydalo Karmelitánské nakl., 2006/ 



 

� Co je to nebe? 

Nebe je Boží prostředí, příbytek andělů a svatých a cíl stvoření. Slovy 
„nebe a země“ označujeme veškeré stvoření. [325-327] 

Nebe není místo kdesi ve vesmíru. Je to stav věčnosti. Nebe je tam, kde se 
děje Boží vůle bez nejmenšího odporu. Nebe je i tehdy, když život dosáhne 
nejvyšší intenzity a blaženosti – takový život ale nenajdeme na zemi. Jestliže 
se s Boží pomocí jednou dostaneme do nebe, čeká na nás to „co oko nevidělo, 
co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh 
připravil těm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9). 

� Co je to peklo? 

Naše víra nazývá „peklem“ stav definitivního odloučení se od Boha. Ten, 
kdo před tváří Boha jasně vidí lásku, a přece ji odmítá, sám se pro tento 
stav rozhoduje. [1033-1036] 

Ježíš, který zná peklo, hovoří o něm jako o nejhlubší „temnotě“ (Mt 8,12). 
Vyjádřeno našimi pojmy je spíše chladné než žhavé. V mrazivé skutečnosti 
vytušíme stav naprosté strnulosti a beznadějného odloučení od čehokoliv, co 
by v životě mohlo přinášet pomoc, úlevu, radost a útěchu. 

Různá oznámení 
Oznámení Arcidiecézní charity Praha – od naší partnerské organizace, 
zajišťující program Adopce na dálku® v zemi dítěte, jsme obdrželi 
oficiální tištěný dokument, že námi podporované dítě Shankara B.Babli, 
ze zdravotních důvodů ukončilo účast v programu. Na vývěsce v předsíni 
kostela najdete dopis z Indie s poděkováním všem, kteří se podíleli na 
sponzorství Shankarovy školní docházky. Děti z Misijního klubka v naší 
farnosti se rozhodly pokračovat v tomto programu a vybraly další dítě, 
kterému budou také pomáhat.  
Arcidiecézní charita Praha nám poskytla následující údaje o dívce, kterou 
budeme finančně podporovat ve studiu. 

Jméno: Gowda Vijaya, Stát: Indie, Věk: 15 let, Zdravotní stav: dobrý 
Rodiče: má matku a 3 sourozence, otec zemřel 
Další údaje: Vijaya je tichá a zodpovědná dívka. Doma je hodně iniciativní. Když 
její matka ráno odejde do práce, uklízí a zametá dům předtím, než odejde  
do školy. Když se ze školy vrátí, vaří oběd pro celou rodinu. Má 4 nejlepší 
kamarády, se kterými tráví čas blízko jejího domova. Tráví čas povídáním si 

s nimi. Otec dívky zemřel před třemi lety na 
následky nadměrné konzumace alkoholu. Pracoval 
v restauraci, matka nyní pracuje ve stejné restauraci 
jako porcovačka ryb, a také umývá nádobí. Nejstarší 
dcera opustila školu v 8. ročníku a nyní pracuje 
v továrně na zpracování krevet v Kerale. Zbylé 3 děti 
studují. Pro její matku je velmi náročné se starat 
sama o rodinu a zajistit dětem vzdělání.  
Roční příspěvek na dítě v rámci programu 
Adopce na dálku pro tuto dívku činí 4900,- Kč. 
V naší farnosti takto každoročně přispíváme 
formou POSTNÍCH KASIČEK, do kterých (nejen) 
děti během postní doby vkládají ušetřené 
peníze. Všem dárcům minulým i budoucím 
upřímně děkujeme také jménem rodiny naší 
nové adoptivní dívky Gowdy Vijaya.  
*********************************************************************************** 

FARNÍ RODINNÁ HRA - Úkoly pro rodinu z páteční dětské mše svaté 

• Na papír si nakresli pět kamenů a do každého napiš jednu zkušenost, jak ti 
Bůh pomáhá, abys byl v něm silný. (Např.: odpovídá na mé modlitby, dává mi 
sílu, dává mi svoje Slovo...) 

• Doneste si tyto svoje kameny ke společné večerní modlitbě a obohaťte se 
o svoji zkušenost s Bohem a posilněte se ve víře. 

• DOPORUČENÍ PRO NÁCTILETÉ A DOSPĚLÁKY:  
Shlédnout křesťanský film „VZEPŘÍT SE OBRŮM“. 

*********************************************************************************** 
Víkend pro manželky na Svatém Hostýně  

Centrum pro rodinu Jitřenka pořádá duchovně vzdělávací víkend 
pro ženy žijící v manželství, který proběhne od pátku 16. ledna 
do neděle 18. ledna 2015 na Svatém Hostýně. Program 
povedou lektorky z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči 
z. s. Maria Fridrichová a Gita Vyleťalová. Součástí programu je 

mše svatá, adorace, příležitost ke svaté zpovědi a možnost rozhovoru s 
knězem. Můžeme se také naučit prožívat modlitbu tancem v malé lekci 
biblických tanců a něco pěkného si vytvořit. Přijeďte si odpočinout a načerpat 
duchovní v ženském společenství :-) Všechny jste srdečně zvány. 
Cena víkendu: 2 – 3 lůžkový pokoj s příslušenstvím - 1000,- Kč. 
1 lůžkový pokoj s příslušenstvím - 1100,- Kč (nutno uvést v přihlášce). 
Příjezd na Svatý Hostýn společně autobusem z Bystřice p. H.  
(asi v 17 hod.) nebo individuálně autem do 18:00 hodin, ukončení v neděli  
ve 14:00 hod. Přihlášky co nejdříve na adrese: cprhranice@ado.cz nebo na tel. 
736 239 179. Část programu je součástí projektu "společnost rodině, rodina 
společnosti" finančně podpořeného MPSV.  


