
 

26. října – 1. listopadu 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.10. 

Pondělí 30.týdne 

v  mezidobí 
St. Jičín 

 

16:30 

 

za † Antonína Škařupu, za 

živou rodinu, ochranu Boží 

a Panny Marie, za dar víry 

Úterý 

27.10. 

Úterý 30.týdne 

v  mezidobí 
St. Jičín 17:00 za děti a mládež Vlčnova 

/P. Vítězslav Řehulka/ 

Středa 

 28.10. 

Svátek sv. Šimona 

a Judy, apoštolů 

 

Státní svátek ČR 

St. Jičín 16:30 

za † Karla Hasala, † syna 

Ing. Karla Hasala a ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živé rodiny, po mši svaté 

modlitební společenství před 

Nejsvětější Svátostí Oltářní  

 

Čtvrtek 

29.10. 

Čtvrtek 30.týdne 

v  mezidobí 
Bernartice 17:30 

za † Vojtěcha Hanzelku 

k nedožitým 85inám a 

manželku 

Pátek 

30.10. 

Pátek 30.týdne 

v  mezidobí 

 

St. Jičín 16:30 

za † Vladislava Dobeše,  

† rodiče Dobešovy a 

Horákovy, ochranu Boží a 

P. Marie pro živé rodiny 

Bernartice 17:30 
za † Oldřicha Klose, 

† rodiče a † sestru 

Sobota 

31.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 

Bernartice 10:30 

za živou a † rodinu 

Zelenkovu a Lindovskou  

a za dar života a zdraví 

/P. Jan Zelenka/           křest   
 

St. Jičín 19:00 TICHÁ ADORACE (do 23:00) 

Neděle 

1.11. 

 

SLAVNOST 

VŠECH 

SVATÝCH 
 
 

St. Jičín  7:45 
za farníky, po mši svaté 

pobožnost na hřbitově 

Bernartice 9:15 

na poděkování za dar života 

s prosbou o dar živé víry 

pro celou rodinu, po mši sv. 

pobožnost na hřbitově 

St. Lhota 10:30 mše svatá 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

25. 10. 2015 – 30. neděle v mezidobí   48./ročník VI.  

„Mezi časem, kdy prosíme, a časem, kdy Bůh odpovídá, je čas víry.“ 

Křesťansky jednat jen s křesťany? 
Matka Tereza byla katolická řeholnice, misionářka  

a zakladatelka kongregace Misionářek milosrdenství. 

Patří k velkým a výrazným osobnostem dvacátého 

století, je vynikající postavou současných dějin i dějin 

církve. Svůj život zcela věnovala službě chudým, 

mezi kterými nikdy nedělala rozdíly. 

Jací by to byli křesťané,  
kdyby pomáhali jen křesťanům? 

Když Matka Tereza zvedla nějakého člověka z příkopu nebo když 
chudým dávala jíst a věnovala jim svou blízkost a něžnou lásku, nikdy 
nedělala rozdíly, pokud jde o náboženskou příslušnost. Hinduisté, 
muslimové, křesťané i nevěřící mohli počítat s její láskou a péčí ve stejné 
míře. Je to zakotveno v logice křesťanství. Jací by to byli křesťané, kdyby 
se křesťansky chovali jen vůči křesťanům? U Matky Terezy to mělo hlubší 
důvod. V každém chudém, trpícím, nuzném, v každém umírajícím, kterého 
zdvihla ze země, viděla Boží dítě, ba ještě víc: viděla v něm Ježíše, 
skrytého v znepokojujícím převleku nejchudšího z chudých. 

Respektovat víru druhých 

V Kalkatě měla denně co do činění hlavně s hinduisty, ale i s muslimy. 
To ovlivnilo její postoj k jiným náboženským vyznáním. Neustále 
opakovala, že každý člověk, který dobře žije své náboženství  
a s upřímným srdcem hledá pravdu, se může přiblížit k Bohu. Jestliže se 
někdo chce přiblížit k Bohu, Bůh se ho ujme a povede dál. „Rasa, 
náboženství, zda je někdo křesťan či komunista, to nehraje žádnou roli: 
všichni jsme Boží děti, jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni. 

Respektování víry ostatních však neznamená, že náboženskou 
příslušnost člověka ignorujeme, jako kdyby byla bezvýznamná. Právě 
naopak: když někoho přivezli do Domu pro umírající, hned se ho – pokud 
byl ještě schopný mluvit – ptali na jméno a náboženství. Nebyl to druh 
diskriminace, ale naopak, zaznamenalo se to, aby se vědělo, v jakém 
obřadu se má konat pohřeb. 



Jak se děje obrácení? 

V mnoha spolkových zemích Indie existují restriktivní náboženské zákony, 
které vylučují konverzi k jinému náboženství. Na otázku, zda obrací lidi 
k víře, Matka Tereza odvětila:  

„Doufám, že obracíme lidi k víře, ale nemyslím tím to, co teď máte  
na mysli vy. Doufám, že obracíme srdce. Ani všemohoucí Bůh 
nedokáže obrátit člověka, jestliže ten nechce. Naší prací, naší službou 
pro lidi se snažíme přiblížit se k Bohu. Přesně v tom smyslu je třeba 
chápat obrácení. Mnozí si myslí, že obrátit se znamená změnit se přes 
noc, ale tak tomu není. Když předstoupíme před Boha tváří v tvář  
a vpustíme ho do našeho života, tehdy jsme na cestě obrácení.“ 

Se svolením zpracováno podle knihy Leo Maasburg,  
Momentky ze života Matky Terezy, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 Redakčně upraveno./www.vira.cz/ 

 

 Kdy je člověk povinen vyzpovídat se ze svých smrtelných 

hříchů?Jak často by měl přistupovat ke svátosti smíření? 

Když člověk dosáhne věku, ve kterém je schopen rozlišovat, je povinen 

vyznávat své smrtelné hříchy. Církev naléhavě nabádá věřící, aby tak 

učinili alespoň jednou do roka. V každém případě má člověk přistupovat 

ke svátostí smíření před svatým přijímáním, pokud si je vědom 

závažného hříchu. [1457] 

Hovoří-li církev o „věku schopném rozlišování“, má tím na mysli věk,  

ve kterém člověk dokáže užívat svého rozumu natolik, že umí bezpečně 

rozlišovat dobro od zla. 

 Proč mohou odpouštět hříchy pouze kněží? 

Žádný člověk nemůže sám od sebe odpouštět hříchy, ale pouze ze 

zvláštního Božího pověření a vybaven darovanou Boží mocí. Jen takto 

pověřený člověk může vykonávat službu smíření a zprostředkovat 

kajícníkovi Boží odpuštění. K tomuto úkolu je pověřen v první řadě 

biskup a dále jeho pomocníci, vysvěcení kněží. [1461-1466, 1495] 

 

Různá oznámení 
Zveme ženy na jednodenní duchovní obnovu, která se uskuteční 

v úterý (státní svátek) 17. listopadu v Opavě, v pastoračním středisku 

minoritského kláštera, Masarykova 39. Duchovní obnovu povede  

P. Pavel Kuchař na téma: Marnotratný syn. Začátek je v 9.00  

a ukončení v 18.00. Cena je 200,- Kč (včetně oběda). Přihlášky: 

jdostalova@prorodiny.cz, tel.: 731 625 617. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Momentky-ze-zivota-Matky-Terezy_101924.html
mailto:jdostalova@prorodiny.cz

