
 

19. – 25. října 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.10. 

Sv. Jana de 

Brébeuf a Izáka 

Joguese, kněží a 

druhů, mučedníků, 

sv.Pavla od Kříže, 

kněze 

St. Jičín 

15:00 

16:30 

 

 

 

 

pohřeb–František Bezděk  

za odpočinutí věčné pro 

Petrušku Davidovou a duše 

v očistci a dary Ducha 

svatého pro pozůstalou 

rodinu /intence z 31.8./ 

Úterý 

20.10. 

Úterý 29.týdne 

v  mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † Ludmilu Janovskou, 

za duše v očistci a živou 

rodinu /intence z 15.9./ 

Středa 

 21.10. 

Středa 29.týdne 

v  mezidobí 

 

Blahoslaveného 

Karla Rakouského 

St. Jičín 16:30 

za † Ludmilu Chalupovou, 

† manžela, † syna Petra a 

za živou rodinu /intence  

z 22.9./, po mši sv.modlitební 

společenství před Nejsvětější 

Svátostí Oltářní  

 

Čtvrtek 

22.10. 

Čtvrtek 29.týdne 

v  mezidobí 

 

Sv. Jana Pavla II., 

papeže 

Bernartice 17:30 

za † manžela, rodiče z obou 

stran, s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro živou 

rodinu 

Pátek 

23.10. 

Pátek 29.týdne 

v  mezidobí 

Sv. Jana 

Kapistránského, 

kněze 

St. Jičín 16:30 

za † Pavla Šimíčka 

k nedožitým 

40.narozeninám, † snachu, 

dvoje rodiče a dar zdraví 

Bernartice 17:30 
za † Marii Horutovou  

a rodiče 

Sobota 

24.10. 

Sobotní památka 

Panna Marie 

Sv. Antonína Marie 

Klareta, biskupa 

St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

25.10. 

30. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

Hody Vlčnov 

St. Jičín  7:45 
za živé a zemřelé občany 

Vlčnova 

Bernartice 9:15 
slavnost výročí posvěcení 

kostela - mše sv. za farníky  

St. Lhota 10:30 mše svatá 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

18. 10. 2015 – 29. neděle v mezidobí   47./ročník VI.  

„Mnozí lidé promeškají malé štěstí, protože marně čekají na velké.“ 

 

 
 

V pohledu na slavnost Božího Těla se tentokrát zastavme u vztahu 
k Eucharistii. Setkání s eucharistickým Kristem je setkáním na hranici toho 
nejvznešenějšího, co v sobě máme. Tento vztah mne povznáší, nebo 
naopak vyvolává nervozitu – podle toho, jak jsem na něj připraven. 

Byl to ministrant, který chodil pravidelně do kostela. Znal přesně, kdy co 
dělat, co podat. Mše svatá pro něj byla činem – věděl, kdy a kde a jeho 
odměnou bylo uznalé pokyvování hlavami farníků a občas  
i pochvala osobní. Do farnosti nastoupil nový kněz a mimo jiné 
začal s adoracemi prvních pátků. 

„…. a pak poklekneme před vystavenou Nejsvětější Svátostí 

a po asi pěti minutách ticha…“  

A co budeme těch pět minut dělat? 

Tato otázka, která v páteční podvečer zazněla v jednom farním kostele, 
byla sama o sobě zároveň odpovědí na stav našeho vztahu k Bohu. Máš 
hotové představy o tom, jak by se Bůh měl chovat k nám, jak by lidé v mém 
okruhu měli žít a mít trpělivost s našimi bolestmi a zraněními, ale přitom sami 
se sebou nevydržíme ani pět minut – a to ani nemluvím o možnosti 
otevřenosti vůči inspiraci od našeho Stvořitele, který nás vede ke štěstí. Bůh 
chce, abychom byli šťastní a rostli v něm. Tak ho jako dítě svou maminku 
chytněme za ruku alespoň v těch několika minutách adorace.  

Nechejme své myšlenky vejít z človíčkovské malosti do Boží přítomnosti. 
Jinak se nám může stát, že tuto vzácnou chvíli zaplácneme vlastními 
fantaziemi nebo hudbou ve sluchátkách – a odejdeme stejní. Tak vlažně 
stejní. Pak se nedivme, že příští setkání s Kristem pro nás nebude setkáním 
s přítelem, ale nervozitou nemocné duše setkávající se s lékařem.  

 

/P.Petr Dujka, Z pera moravského kněze, převzato z Cyrilometodějského kalendáře r.2012/ 



 
 

 Co je to „církev“? 

Řecký výraz pro církev „ekklésia“ znamená vyvolení. My všichni, kdo 

jsme byli pokřtěni a věříme v Boha, jsme vyvoleni Bohem. Společně 

tvoříme církev. Kristus je podle Pavlových slov hlavou církve. My jsme 

jejím tělem. [748-757] 

Přijímáme-li svátosti a nasloucháme-li Božímu slovu, pak je Ježíš v nás a my 

v něm – a to je církev. Úzké životní společenství všech věřících s Ježíšem líčí 

Písmo svaté v nových a nových obrazech: jednou hovoří o Božím lidu, 

podruhé o Kristově nevěstě, církev je nazývána matkou, Boží rodinou nebo je 

přirovnávána ke svatební společnosti. Nikdy však není pouhou institucí, 

jenom nějakým „církevním úřadem“, který člověk může odsunout stranou. 

Mohou nás rozčilovat její chyby a nedostatky, ale nikdy se od ní nemůžeme 

distancovat, protože se Bůh pro ni neodvolatelně rozhodl a protože se od ní 

navzdory všem jejím hříchům neodvrátil. Církev je Boží přítomností mezi 

námi lidmi. Už proto bychom ji měli milovat. 

 Jakou strukturu má jedna, svatá, všeobená, apoštolská církev? 

V církvi jsou laici a duchovní (klérus). Jako Boží děti mají tutéž 

důstojnost. Jsou pověřeni rovnocennými, i když rozdílnými úkoly. 

Posláním laiků je v celém světě budovat Boží království. S nimi působí 

zasvěcení nositelé úřadu (duchovní), jimž je svěřena služba řídit církev, 

vyučovat a posvěcovat. V obou stavech pak existují křesťané, kteří se 

zvláštním způsobem dávají Bohu k dispozici v čistotě, chudobě  

a poslušnosti (např. řeholníci). [871-876, 934, 935] 

Úkolem každého křesťana je vydávat svědectví evangeliu vlastním životem. 

Bůh však vede každého člověka zvláštní cestou. Jedny posílá jako laiky, aby 

v rodině a v povolání budovali Boží království uprostřed světa. Ve křtu  

a v biřmování jim k tomu uděluje potřebné dary Ducha svatého. Jiným 

svěřuje pastýřskou službu: mají vést, vyučovat a posvěcovat jeho lid. Na tento 

úkol si nikdo nemůže činit nárok z vlastního rozhodnutí, pověřit jím může jen 

Pán, který uděluje povolanému člověku ve svátosti kněžského svěcení pro 

tuto cestu svou božskou sílu. Takový člověk proto může jednat z Kristovy 

moci a může udělovat svátosti. 

Různá oznámení 

Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie a redakce 

časopisu Immaculata zvou na duchovní obnovu zaměřenou na 

rozpoznání Božího záměru pro můj život. Víkend 23.-25.10.2015 

bude naplněn modlitbou, rozjímáním, přednáškami a společným 

sdílením. Duchovní obnovu vede br. Bohdan Heczko, OFMConv. Místem 

konání bude Exerciční dům v Českém Těšíně. 

Přihlášky: ex.dum.tesin@jesuit.cz;, tel. 558 761 429, mobil 737 

930 713.  Cena zahrnující ubytování a stravování je 1100,-. 

Co nejsrdečněji je zván každý, kdo se zamýšlí nad tím, zda žije takový 

život, jaký pro něho Bůh ve své lásce připravil.  

Přijeďte, ukažte se, jste očekáváni. 


