
 

21. září –  28. září 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář  I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.9. 

Svátek sv.Matouše, 

apoštola a 

evangelisty 
St. Jičín 16:30 na úmysl otce biskupa 

Úterý 

22.9. 

Úterý 25. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

 23.9. 

Památka sv. Pia 

z Pietrelciny, 

kněze 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

 

 

svátost smíření 

za živou a † rodinu 

Chlapíkovu a Vahalovu, za dar 

zdraví, Boží požehnání a 

ochranu P. Marie, po mši svaté 

modlitební společenství  
 

Čtvrtek 

24.9. 

Čtvrtek 25. týdne 

v mezidobí 
Bernartice 17:30 

za † Václava Bayera  

a manželku 

Pátek 

25.9. 

Pátek 25. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

svátost smíření 

za † Ing. Jiřího Horuta a na 

jistý úmysl s prosbou o Boží 

ochranu pro rodinu 

Bernartice 17:30 
za † Anežku Klosovou, 

manžela a dceru 

Sobota 

26.9. 

Památka  

sv. Kosmy  

a Damiána, 

mučedníků 

St. Jičín 

13:00 

 

 

19:00 

mše sv. za účastníky 

svatováclavského běhu  
(o.Jakub Vavrečka, o. Ladislav Stanečka) 

TICHÁ ADORACE (do 23:00) 

St. Lhota 17:00 mše svatá (o.Dušan Zelina) 

Neděle 

27.9. 

26. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

HODY 

 Starý Jičín 

St. Jičín  

7:45 

 

 

 

16:00 

 

slavná mše svatá za farníky  

a za živé a zemřelé občany 

Starého Jičína (o.Michal Jadavan), 
po mši sv. průvod na náměstí  

„Popelka Nazaretská“hudebně 

dramatické dílo Václava Renče 

Bernartice 9:15 

za † Martu Hanzelkovou 

k výročí úmrtí, manžela, 

rodiče a sourozence 

Pondělí 

28.9. 

SLAVNOST  

SV. VÁCLAVA 
mučedníka, hlavního 

patrona českého národa 

St. Jičín 10:15 

mše svatá za děti a mládež 
(o.Martin David) 

 

křest – Monika Sládečková 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

20.9. 2015 – 25. neděle v mezidobí   43./ročník VI.  

„To, čím jsi, je Boží dar tobě. To, čím se staneš, je tvůj dar Bohu.“ 

Služba, nebo objetí? 
A znovu je tu vděčné kazatelské téma „být poslední"… Téma otřepané, někdy 

žité, jindy představované v různých karikaturách. V jakých? Podívejme se blíž. 

„Být poslední" rozhodně neznamená považovat se za nejhoršího ze všech, 
nehodného, po kterém druzí mají šlapat. Taková představa pokorného křesťana je 
neslučitelná s evangeliem. Vždyť tady se mluví o posledním místě ve službě, ne  
v hodnocení sama sebe!  

Jiná špatná aplikace tohoto textu se týká „přehorlivých" ve službě. Takový 
slouží do roztrhání, ale „nezasluhuje si", aby mu druzí vůbec věnovali pozornost - 
natož aby mu ulehčili břemeno služby. Takovému by Ježíš asi řekl: „Nech se 
obsloužit". Není to překroucení evangelia? Ne, vždyť jednoznačná výzva „buďte 
posledními", chápaná „sic et simpliciter" (takhle jednoduše bez „dovětků"), je  
v evangeliu adresována ambiciózním „kariéristům", usilujícím o „nejlepší posty". 
Ale zdaleka ne všichni lidé jsou stejného ražení jako apoštolové. Kariéristé proto 
potřebují vyvážit svoji ctižádost „ponížením se" k druhým, kdežto „obětavci" 
potřebují osvobozující slovo „nech se obsloužit". Je to slovo osvobozující od 
chomoutu, že oni mají jenom sloužit a nic nepřijímat. Paradoxně pro „službychtivé" 
lidi je pokořující nechat se obsloužit. Ale právě toto oni potřebují - konkrétně  
(tj. skrze jiného člověka) si uvědomit, že jsou těmi potřebnými, a ne těmi silnými  
a soběstačnými, kteří druhým jen rozdávají. Navíc výzva „nech se obsloužit" je 
křesťanská i z toho důvodu, že my všichni tvoříme jedno tělo, kde jsou jednotlivé 
údy na sebe odkázané: ruka nemůže říct oku „nepotřebuji tě!". Ti, kdo „jsou 
poslední" ve službě, se mají naučit „být poslední" tím, že potřebují službu druhých! 

Další karikatura je povýšená služba, dávání „s vědomím vlastní nadřazenosti", 
ba někdy právě na důkaz této nadřazenosti. Je to jen „chladné dávání", 
mechanické. A proti takovému pojetí služby mluví ono prosté Ježíšovo gesto objetí 
- symbol ne jakékoli pokorné služby, ale služby v lásce, ba dokonce ve vroucí lásce 
k druhému. Vždyť objetí je znamením hluboké něžnosti! Kdybychom chtěli mít 
nefalšovanou ikonu „evangelní služby", pak bychom snad nenalezli lepší než ikonu 
matky, která se stará o své dítě se samozřejmostí a nezištností: pro ně probdí 
i noci… A v jejím případě to není služba, ale objetí. Jdi a čiň totéž!  

/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

http://www.pastorace.cz/


Různá oznámení 

INFORMACE K NÁRODNÍMU 

EUCHARISTICKÉMU KONGRESU V BRNĚ 

16.-17. října 2015 

Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale  

v tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres (NEK)  

je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se v církvi konají 

na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 

19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku samostatné České 

republiky. Národní eucharistický kongres bude zakončen v říjnu 2015  

v Brně. 

KONFERENCE O EUCHARISTII bude zahájena v Brně na Petrově  

v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně 

pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá 

diecéze posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků.  

Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.  

KONCERT PODANÉ RUCE bude v pátek 16.10.2015 v 17.30 hod. na 

hlavním podiu na náměstí Svobody. Vystoupí vlídný písničkář Pavel Helan, 

slovenská křesťanská kapela ESPÉ, která chce vést lidi v modlitbě chval 

více do Boží přítomnosti, překračovat limity všednosti a vidět probuzení  

v Evropě. Závěr bude patřit strhující kapele studentů a absolventů školy 

Jedličkova ústavu The Tap Tap. Koncertem nás provede jáhen Jan Špilar, 

známý brněnský kadeřník, který si na pódiu bude povídat se zajímavý hosty 

o víře v běžném životě. Koncert „Podané ruce“ chce zviditelnit i neziskovou 

organizaci Podané ruce, která pomáhá lidem s problémy vzniklými 

užíváním drog nebo následkem jiných patologických jevů.  

UBYTOVÁNÍ V PÁTEK 16. 10. 2015 - nabízíme jednoduché přespání  

v tělocvičně ve vlastním spacáku, podrobnosti zašleme předem přihlášeným 

do 12. 10. 2015. Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/MbKYz9UA2k  

DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015 se uskuteční v pátek 16. 10. 

odpoledne a večer v kostelích v centru Brna a poté pak po ukončení NEK  

v sobotu 17. 10. odpoledne. Tisk doprovodných programů zajišťuje 

biskupství brněnské (P. Roman Kubín). Budou dodány na všechna 

biskupství 7. 9. 2015 k následné distribuci přes vikáře (děkany) do všech 

farností.  

HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY  

V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD 

V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí 

Svobody od 8 hod.; 9–10 hodin – předprogram Biskupského gymnázia ze 

Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana Davida, SAC (písně, 

modlitby kněží, svědectví); 10.30 hodin – mše svatá – celebruje 

papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady 

Cor Unum; hudební doprovod Schola brněnské mládeže.  

Po mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo budou 

tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, 

krojovaní, tedy ti, kteří v objednávce vstupence patří do kategorii A, B, C. 

Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či 

komunity na webu: www.nek2015.cz kde je také podrobné vysvětlení. 

Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude 

zakončen na Zelném trhu přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou  

a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným 

požehnáním. Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na Zelném trhu 

bude přenášet ČT2. Doprovází katedrální sbor Cantores Gradecenses  

z Hradce Králové pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Po ukončení bude 

přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na 

Zelném trhu. Od 14 hod. budou doprovodné programy dle nabídky  

v centru Brna, převážně v kostelích.  

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ - doprava zvláštními autobusy:  

Autobusy na výstup a nástup poutníků zastavují u Janáčkova divadla  

(350 m od náměstí Svobody), poté parkují na výstavišti. Je možné využít  

i jiných míst, např. u autobusového nádraží. Doprava vlakem: Hlavní 

nádraží je rovněž v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody. Doprava 

vlastními auty: Není možné v centru Brna zajistit parkování, pouze hlavní 

osoby z pozvaných hostů budou parkovat před Novou radnicí.  

VSTUPENKY na sobotu 17.10. na mši svatou na náměstí Svobody se 

objednávají na webu: www.nek2015.cz (pozn. pro naši farnost již máme 

hromadně objednány vstupenky). 

PŘÍPRAVA - bude společná novéna pro dny od 8.10. do 16.10.2015 

jako duchovní příprava. Ke stažení na webu nejpozději 2. 10. 2015 

(nevyjde v tištěné podobě).  

P. Pavel Dokládal, vedoucí Přípravné skupiny NEK 

http://goo.gl/forms/MbKYz9UA2k
http://www.nek2015.cz/

