
 

18. dubna – 24. dubna 2016, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.4. 

Pondělí po 4. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † Rudolfa a Štefánii 

Málikovy, † snachu 

Boženu a živou rodinu 

Úterý 

19.4. 

Úterý po 4. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Chlapíkovu a Vahalovu, 

ochranu Panny Marie a 

Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Středa 

20.4. 

Středa 

po 4. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu 

za přijatá dobrodiní,  

za † rodiče, 2 syny, duše 

v očistci a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živé 

rodiny, po mši svaté 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.4. 

Sv. Anselma, 

biskupa a učitele 

církve 

Palačov 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 
za † Vojtěcha Hanzelku  

k výročí úmrtí, manželku  

a zetě 

Pátek 

22.4. 

Pátek 

po 4. neděli 

velikonoční 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † rodinu Indrákovu, 

ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 

za † rodinu Blaškovu  

a Langovu s prosbou  

o ochranu Panny Marie  

i pro živé rodiny 

Sobota 

23.4. 

Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa  

a mučedníka, hlavního 

patrona pražské 

arcidiecéze 

St. Jičín 17:00 
za † Františka Hasala,  

† rodiče a ochranu Boží 

pro živé rodiny 

Neděle 

24.4. 

5. NEDĚLE  

 VELIKONOČNÍ 
 

sbírka na katedrálu 

St. Jičín  7:45 
za farníky 
svátost pomazání nemocných 

Bernartice 9:15 
za † Marii Klosovou, 

rodiče a sourozence a neteř 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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    17. 4. 2016 – 4. neděle velikonoční            21./ročník VII.  

„Být přítomen je více, než někde být.“  

Dobrý pastýř položí život za své ovce 
 

Čtvrtá neděle velikonoční se nazývá „nedělí dobrého Pastýře“. Abychom 
pochopili význam, jaký v Bibli zaujímá téma pastýře, je třeba 
nechat se vést dějinami. Dnešní beduíni v poušti nám dávají 
alespoň jakousi představu, jak kdysi vypadal život izraelských 
kmenů. Vztah pastýře a stádce není v této společnosti pouze 
rázu ekonomického, to znamená založený na zisku. Mezi 
pastýřem a stádcem se rozvíjí téměř osobní vztah. Dny a dny 
strávené společně na pustých pastvinách, vzájemné sledování 
se, bez živé duše kolem. Pastýř tak nakonec zná každou ovci; 
ovce pak mezi tolika hlasy poznávají a rozlišují hlas pastýře, 

jenž s ovcemi často rozmlouvá. 

To je vysvětlením, proč Bůh použil tohoto symbolu k vyjádření svého 
vztahu k lidstvu. Jeden z nejkrásnějších žalmů žaltáře, takto popisuje jistotu 
věřícího, jehož pastýřem je Bůh: „Hospodin je můj pastýř: nic nepostrádám...“. 

Následně pak se titul pastýř vztahoval také na ty, kdo byli Božími zástupci 
na zemi: krále, kněze, a představené všeobecně. V tomto případě se však 
symbol štěpí: není už jen obrazem ochrany, jistoty, ale také vykořisťování  
a útisku. Vedle obrazu dobrého pastýře se objevuje pastýř zlý, najatý  
za mzdu. U proroka Ezechiela nacházíme strašnou žalobu, vznesenou proti 
zlým pastýřům, kteří pasou jen sami sebe, a na ni navazuje Boží přislib, že on 
sám se ujme svého stádce (srv. Ez 34,1ss). 

Také Ježíš v evangeliu používá tohoto schématu dobrého a špatného 
pastýře, ovšem s jednou novostí: říká „Já jsem dobrý pastýř!“ Boží příslib se 
tak stal skutečností a překonal všechna očekávání. Kristus koná něco, co by 
žádný pastýř–jakkoli dobrý–nedokázal udělat: „dávám svůj život za své ovce“. 

Dnešní člověk s pohrdáním odmítá roli ovce a ideu stádce, ale 
neuvědomuje si, že se právě v jeho středu nachází. Jedním z nejzřejmějších 
fenoménů naší společnosti je masovost. Necháváme se otrocky vláčet 
jakoukoli manipulací a skrytým přesvědčením. Jiní tvoří modely blahobytu  
a chování, ideály a cíle pokroku, a my je následujeme; kráčíme spěšně  
za nimi, s obavou že ztratíme krok, podmíněni a podřízeni reklamě. Jíme, co 
nám řeknou, oblékáme se, jak nás učí, mluvíme tak, jak slyšíme mluvit, 
používáme stejných sloganů. Kritériem, kterým se většina ve svém 
rozhodování nechává vést je ono mozartovské „tak to dělají všichni“. 



Jen pohleďte, jak se odvíjí život davu ve velkých moderních městech: je to 
smutný obraz stádce, které se společně žene v jednom proudu, ošíjí se a tísní  
v daném čase ve vozech tramvají a podzemních drah, a pak večer se společně 
vrací do ovčince, bez jakékoli originality a svobody. Smějeme se, když sledujeme 
nafilmovanou událost, která se odvíjí větší rychlostí, kdy se lidé rychle pohybují jako 
figurky. Ale je to obraz nás samotných, pohlédneme-li na sebe méně povrchním 
zrakem. 

Dobrý pastýř, kterým je Kristus, nám nabízí, abychom spolu s ním udělali 
zkušenost osvobození. Patřit do jeho stádce neznamená upadnout do masovosti, 
nýbrž být jí uchráněni. „Kde je Duch Pána Ježíše, tam je svoboda“ (2Korinťanům 3,17), 
říká svatý Pavel. Tam totiž vyniká osoba se svým neopakovatelným bohatstvím  
a pravdivým údělem; vystupuje Boží dítě, dosud skryté, o němž mluví apoštol Jan: 
„Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé“. 

Tíha dvou tisíciletí dějin stěžuje možnost pochopení novosti fascinujícího 
tajemství božského přijetí za syny, které je středem učení sv. Pavla. Perspektiva je 
vskutku okouzlující: jsme povoláni, abychom žili jako Ježíšovi bratři a sestry a cítili 
se jako synové a dcery téhož Otce. Je to dar, jenž převrací každou ideu a každý 
čistě lidský projekt. Vyznání pravé víry otvírá dokořán myšlení i srdce 
nevyčerpatelnému tajemství Boha, jenž proniká lidskou existenci. Co říci  
na pokušení, které je v našich dnech velmi silné, že se cítíme natolik soběstační,  
až se uzavíráme tajemnému Božímu plánu s námi? Otcova láska, která se zjevuje 
v osobě Krista, je pro nás výzvou. 

Abychom odpověděli na Boží povolání a dali se na cestu, není nutné být už 
dokonalí. Víme, že uvědomění si vlastního hříchu umožnilo marnotratnému synu 
vydat se na zpáteční cestu a tak zakusit radost usmíření s Otcem. Svatost církve 
podstatně závisí na jednotě s Kristem a na otevřenosti tajemství milosti, která 
působí v srdci věřících. Proto papež vyzývá o této neděli všechny věřící k pěstování 
intimního vztahu s Kristem, Mistrem a Pastýřem svého lidu, a k napodobování 
Panny Marie, která uchovávala ve svém srdci božská tajemství a bez přestání nad 
nimi uvažovala (Lk 2,19). Tato výzva se o neděli duchovních povolání stává modlitbou: 

Otče, dej mezi křesťany vzejít mnohým a svatým povoláním ke kněžství, 
aby udržovala živou víru a uchovávala vděčnou památku tvého Syna Ježíše 

hlásáním jeho slova a vysluhováním svátostí, jimiž stále obnovuješ své věřící.  
Dej nám svaté služebníky tvého oltáře,  

kteří budou pozornými a horlivými strážci eucharistie,  
svátosti nejvyššího Kristova daru, pro spásu světa.  

 Povolej služebníky svého milosrdenství,  
kteří budou prostřednictvím svátosti smíření šířit radost z tvého odpuštění.  
Dej, Otče, aby církev s radostí přijímala četná vnuknutí Ducha tvého Syna 

a poslušná jeho učení, pečovala o povolání k služebnému kněžství  
a k zasvěcenému životu.  Podporuj biskupy, kněze, jáhny, zasvěcené osoby 

i všechny pokřtěné v Krista, aby věrně plnili své poslání ve službě evangelia.  
O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás! 

/www.christnet.cz, podle papežského kazatele Raniera Cantalamessy zpracoval Josef Beníček/ 

 
 Jak nám církev pomáhá vést dobrý a zodpovědný život? 

V církvi jsme pokřtěni. V církvi přijímáme víru, kterou po staletí 

církev uchovává a vykládá. V církvi nasloucháme Božímu slovu  

a poznáváme, jak bychom měli žít ve shodě s Boží vůlí. 

Prostřednictvím svátostí, které Ježíš církvi svěřil, jsme uzdravováni  

a posilováni. Při slavení eucharistie se pro nás zpřítomňuje Ježíšova 

oběť a my se ve spojení s Kristem, navzdory svým lidským slabostem, 

stáváme jeho tajemným tělem a žijeme z jeho moci. Nikdo se nemůže 

stát křesťanem mimo církev. [2030-2031, 2047] 

Různá oznámení 
Farní brigáda – prosíme dobrovolníky o pomoc s prací na farní zahradě  
na Starém Jičíně v sobotu 23. dubna 2016 od 8:30 hodin. Při této brigádě 
proběhne úprava terénu kolem fary a kolem kostela, dále bude třeba vykopat 
základy pro plot na faře, zasadit keře, aj. Ukončení brigády cca do oběda  

Pouť do Krakova – připomínáme, že do neděle 24. dubna je potřeba uhradit 
zálohu na poutnický balíček a autobus, a to každou sobotu a neděli po mši sv. 

v sakristii (minimální záloha 400 Kč). Obě listiny jsou již zaplněny. Ostatní 
zájemci mají možnost se do Krakova dopravit přes cestovní agentury.  
Více na: www.proglas.cz/pout2016. 

Ve dnech 6.-12.5.2016 již poněkolikáté zavítá do Koclířova  
u Svitav světoznámý katolický kněz P. Elias Vella z Malty. 
Pravidelně pořádá exercicie na různých místech v ČR.  

P. Vella vždy připravuje odlišná témata duchovních obnov.  

Letošním tématem je „Boží milosrdenství“ a víkendový seminář bude  
zaměřen na Vnitřní uzdravení. Pokud budete mít zájem se zúčastnit těchto 
exercicií, objednávejte se již nyní, kapacita ubytování v Koclířově je omezená. 
Můžete si vybrat ze 3 termínů: 

A   pátek 6.5. - čtvrtek 12.5.2016 
B   pondělí 9.5. - čtvrtek 12.5.2016 
C   pátek 6.5. - neděle 8.5.2016 (víkendový seminář) 

Přihlášku, kterou najdete na www.cm-fatima.cz, odešlete na email: 

recepce@cm-fatima.cz. Pro potvrzení přihlášky je třeba uhradit 100% zálohu - 
příspěvek na ubytování. Oproti minulým rokům se tentokrát neplatí registrační 
příspěvek na režijní výdaje s pořádáním exercicií - je již započten  
v příspěvku za ubytování. Pro ty, kteří se chtějí účastnit a budou ubytováni 
jinde, nebo budou dojíždět z domu, je příspěvek ve stejné výši jako minulý rok 

- A 600 Kč, B 400 Kč, C 200 Kč. Více informací na tel.: 731 646 800, dále na 
výše uvedených webových stránkách, anebo na www.eliasvella.cz. 

http://www.cm-fatima.cz/
mailto:recepce@cm-fatima.cz

