
 

 

25. ledna – 31. ledna 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

25.1. 

Svátek Obrácení 

svatého Pavla, 

apoštola 

St. Jičín 16:30 
za sestru Kristýnu a živé 

a † řeholní sestry 

Úterý 

26.1. 

Památka sv. 

Timoteje a Tita, 

biskupů 
St. Jičín 16:30 

za † Vladimíra Synka a 

Hanu 

Středa 

 27.1. 

 

Sv. Anděly 

Mericiové, panny 

 

St. Jičín 16:30 

za † Marii Janýškovou, 

manžela a sestru  

a duše v očistci  

po mši svaté modlitební 

společenství  

Čtvrtek 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

a učitele církve 

Hůrka 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 
za † Oldřicha Klose 

k výročí narození a 

rodiče 

Pátek 

29.1. 

Pátek 3. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 16:30 

za rodiče Kalíškovy, syna 

Rudolfa, za živou rodinu 

a Boží ochranu a Panny 

Marie 

Bernartice 17:30 
za † Vítězslava Janebu, 

manželku, sestru a švagra 

Sobota 

30.1. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 16:30 

za † Josefa Hatlapatku, 

rodiče z obou stran a za 

živou rodinu 

TICHÁ ADORACE do 21 h 

Neděle 

31.1. 

4. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 
za † Josefa Jakůbka, 

dvoje rodiče a duše  

v očistci 

Bernartice 9:15 
za † rodiče Josefa a 

Ludmilu Kunetkovy  

a živou rodinu 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Kdo nečte písmo, nepozná Krista.“ 
 

 

Většina z nás byla jistě konfrontována se známým vyjádřením: Ježíš „ano" – církev 
„ne". Na Ježíšovo poselství nahlížejí mnozí jako na živé a obohacující, zatímco  
na společenství církve se dívají jako na jakýsi světu vzdálený přežitek minulosti.  
Na jedné straně zřetelně, ale na druhé straně potichu a téměř nepozorovaně opouštějí 
lidé (a nejen pouze ti mladí!) církev. Současně jsme svědky velkého rozmáhání se sekt  
a různých spiritistických a esoterických hnutí.  

Existuje tedy touha po čemsi, co převyšuje viditelný, ohraničený a materiální svět  
a naplňuje život. Kdo je upřímný, klade si často otázku: Je církev (a „církev" znamená 
společenství všech pokřtěných, tedy ne jen těch, kteří zastávají nějaký úřad) slepá  
k potřebám a žádostem lidí? Může ještě toto církevní společenství poskytnout lidem 
správný směr? Jsou problémy v těch lidech, kteří hledají jiný směr nebo je tento 
problém ve velké míře v samotné církvi? Může tato církev znovu získat své důležité 
politické a společenské místo?  

Ano, může. Ale jen pod podmínkou, že se sebekriticky a opravdově vrátí k podstatě 
Ježíšova poselství a osvobodí se ode všeho nánosu, který během staletí nasbírala. 
Hlavní myšlenkou Ježíšova zvěstování je příchod Božího království. V něm samém,  
v jeho slovech, v jeho činech, v jeho osobě je přítomno Boží království. Přese všechny 
nesnáze se toto Boží království v tichosti, ale s jasným cílem nezadržitelně rozšiřuje  
ve všech lidech, kteří přijali Ježíšovo poselství.  

Dnešní evangelium hovoří o viditelných znameních Božího království: z toho je 
zřejmé, že se Bůh vždy stará nejen o lidskou duši, ale i o celé lidstvo. Skrz toto bude 
každý upřímný postoj a konání ve víře politicky a společensky relevantní. Základním 
úkolem tohoto společenství je stát se viditelným obrazem Boží lásky.  

Láska – to znamená přijmout lidi takové, jací jsou – i když je nám zpočátku jejich 
myšlení a život zcela cizí. Znamená to přijmout toho druhého bezpodmínečně  
a bezvýhradně s láskou a snažit se ho pochopit – to odpovídá Ježíšovu chování, který 
před každým požadavkem člověka nejprve zve a přijímá. Bezvýhradné přijmutí člověka 
znamená současně jeho uzdravení a osvobození ode všeho nelidského ve smyslu 
lidské důstojnosti a lidských práv tak dalece, jak nám to dovolují naše lidské možnosti. 
Víra a příchod Božího království nemohou být tedy uvězněni ve stěnách kostela. 
A to, co nedokážeme sami, naplní Bůh. 
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Výzva k přihláškám do semináře o. biskupa 

Milé sestry a bratři,  

obracím se na vás s prosbou o modlitbu za všechny, 
kteří se v tomto období rozhodují pro duchovní povolání. 
Ve Svatém roce milosrdenství chceme zakusit nekonečné 
milosrdenství Otcovo. Prosme milostivého Boha také o dar 
duchovních povolání. Ať dá dostatek pastýřů pro svůj lid. 
Vyprosme společně těm, kteří rozpoznávají Boží volání, 
pravou velkorysost i odvahu k odpovědi. Svou modlitbou 
provázejme také všechny, kdy se vydali na cestu s Pánem  
v celoživotním zasvěcení a mysleme také na naše rodiny, 
ať se stanou kolébkou duchovních povolání i zralých 
povolání k manželství. 

Obracím se nyní na vás, mladí muži, kteří nosíte v sobě 
myšlenku na duchovní povolání. Nebojte se Božímu volání 
otevřít svá srdce. Pán i dnes potřebuje odvážné a věrné 
pastýře. A když volá, dává i sílu a prostředky  
k povolání. Církev Vás chce zahrnout svou péčí a pomáhat 
vám na cestě ke kněžství. Pokud se rozhodnete, budete 
letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte 
se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace 
včetně formuláře přihlášky do semináře. Termín odevzdání 
přihlášek na biskupství je nejpozději do konce března 
2016. Nebojte se nabídnout svůj život Pánu. Stonásobně 
vám to bude vynahrazeno. Chci Vás ujistit svou modlitbou 
i touhou s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání. 

biskup František Václav 

Každý čtvrtek po večerní mši sv. ve Španělské kapli je pravidelně během 
školního roku adorace věnovaná za posvěcení našich rodin a nová duchovní 
povolání. Přidej se i ty k těmto sepnutým rukám k Ježíši na tyto úmysly a takto 
naplňme výzvu našeho o. biskupa. 

Různá oznámení 

Jednota Orel Nový Jičín vás srdečně zve na ORELSKÝ KONČINOVÝ PLES 

konaný v Novém Jičíně Loučce v prostorách Orlovny v pátek 5. 2. 2016 ve 20:00 
hodin. K tanci a poslechu hraje skupina One CLASSIC, bohatá tombola  
a občerstvení. Vstupné v předprodeji 80,- Kč, na místě 100,- Kč. Rezervace  
na tel.:737 249 408. Na Vaši účast se těší Orli. Tato akce je spolufinancována 
z dotace města Nový Jičín. 


