
 

23. května – 29. května 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.5. 

Pondělí 8. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 15:00 Pohřeb– Ludmila Čípová  

Úterý 

24.5. 

Úterý 8. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † Františka Heralta,  

2 manželky a za živou  

a † rodinu Heraltovu a 

Bezděkovu a ochranu 

Panny Marie /P.Dobija/ 

májová pobožnost 

Středa 

25.5. 

Sv. Bedy Ctihodného, 

kněze a učitele církve 

Sv. Řehoře VII., papeže, 

Sv. Marie Magdalény 

de´Pazzi, panny 

St. Jičín 
16:30 

 

za rodinu Rybářovu, dary 

Ducha svatého a ochranu 

Panny Marie /P.Dobija/ 

májová pobožnost,  

modlitební společenství 

Loučka 17:00 mše svatá 

Čtvrtek 

26.5. 

SLAVNOST  

TĚLA A KRVE 

PÁNĚ 

 

Boží Tělo 

St. Jičín 

16:45 

17:00 

 

 

májová pobožnost 

za farníky, po mši svaté 

průvod ke 3 oltářům, 

družičky, dechová hudba 

Bernartice 17:00 mše svatá  

Pátek 

27.5. 

Sv. Augustina 

z Canterbury, biskupa 

Hůrka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 

17:30 

 

 

 
19:00 

za rodiny Kittrichovu, 

Kremlovu, Gerykovu  

a Hermanovu 

májová pobožnost 
TICHÁ ADORACE (do 22 h) 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

28.5. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Vašendovy,  

†  syna Františka, † vnuka 

Filipa a dar zdraví pro živé 

rodiny, májová pobožnost 

Neděle 

29.5. 
9. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Lidušku Staňkovou,  

† manžela, živou a † rodinu 

a dar zdraví  

májová pobožnost 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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    22. 5. 2016 – Slavnost Nejsvětější Trojice   26./ročník VII.  
„Otec vystavil recept, Syn připravil lék a Duch svatý jej podává.“ 

 
 

Dostavil se velmi sebevědomě vyhlížející mladík. 
„Dobrý večer," pozdravil při vstupu do kanceláře. 
„Přejete si?" odpověděl Pánbůh, aniž by zvedl pohled od knihy. 
„Dobrý večer!" opakuje znovu mladík. „Právě jsem dorazil." 
„Aha," přikývne Pánbůh a pohlédne na něho. 
„A kdo jste?"  
„Profesor teologie, tady máte diplom," řekne  

a položí mu na stůl dokument. 
„A co tím chcete říct?" 
„Jak 'co tím chcete říct ´? Vím všechno o Bohu." 
„Opravdu?" podiví se Pánbůh. 
„Takže ty jsi přesně takový jako můj milovaný Syn. On ví všechno. 

Teď ale k věci! A tohle," vezme do ruky diplom, „dáme mým dětem." 
„K věci? No, já..." snaží se mladík znovu získat ztracenou 

sebejistotu, „jsem přeložil evangelium do jazyka odpovídajícího 
současné kultuře." 

„Opravdu?" táže se znovu Pánbůh. „Pokud vím, bylo už přeloženo 
do více než tří set jazyků." 

„Máte pravdu. Ale to nestačí. Jazyk evangelia je značně zastaralý: 
ovce dnes nikde neuvidíte, divoké lilie na asfaltu našich silnic 
nerostou a nebeské ptactvo mezi paneláky nehnízdí." 

„Ano," posteskne si Pánbůh pro sebe, „za chvíli už nebude ani 
vzduch." 

Mladík zapáleně pokračuje: „Evangelium už prostě neodpovídá 
současnému životu. Dnešní kulturní člověk potřebuje jiný jazyk.  
Je tolik lidských a božských vědních oborů: antropologie, sociologie, 
filologie, archeologie, eklesiologie... Číst po tom všem evangelium  



je jako vrátit se k pohádkám, co nám četli jako dětem v mateřské školce." 
„Dětem? Vy jste řekl 'dětem'?" poznamená polohlasně Pánbůh. 

„Zvláštní - ráj je právě pro děti." 
„Promiňte, říkal jste něco?" 
„Ano: mluvte k věci!" 
„Takže," opáčí mladík, „tady jsou stříbrné a zlaté medaile  

z mezinárodních konferencí." 
„Ale to budou mít děti radost!" zvolá znovu Pánbůh, posbírá medaile  

a podá je andělíčku tajemníkovi. „To všechno je tu zcela zbytečné." 
Profesor neví jak dál. 
„Já," vrací se zoufale ke své kvalifikaci, „jsem také intenzívně 

publikoval. Opravdu s velkým úspěchem. Nechci se chlubit, ale pokaždé 
jsem toho věděl víc než ostatní, radil jsem i několika méně vzdělaným 
biskupům. Pane, je vůbec vhodné, aby jich bylo tolik? Kdybych žil déle..." 

„K věci, mladíku, k věci!" pozvedne Pánbůh hlas. 
„K věci? Pane, o čem mám tedy mluvit?"  
„Řekněte mi, kdo vás sem poslal." 
„Můj anděl strážný, Pane!" 
„Chudáčci malí! Tak často se pohybují mezi lidmi, že už nedokážou 

rozlišit dobro od zla. Menico!!!" 
Menico vlétne dovnitř, následován oblakem černého dýmu. 
„Menico, doprovoď pána 'o patro níž'." 
Ještě za raráškem zavolá: „A dej mu znovu přečíst to infantilní 

evangelium, ve kterém stojí: 'Jestliže nebudete jako děti, nevejdete  
do nebeského království.'" 

Můj drahý jediný a trojjediný Bože, 
který jsi „Světlo" a „Světlo ze Světla" 

a „Láska", která pochází ze „Světla", a ze „Světla ze Světla". 
Oslňuješ mě. 

Je dobře, že můj ráj nebude spočívat  
ve vyřešení zapeklitého problému trojjedinosti a jedinosti, 
ale v tom, že budu tančit v objetí všech tří božských osob. 

 

 

/Z knihy Lia Cerrito: Z Boží kanceláře , vyd. Karmelitánské nakl. r. 2000 / 
 

 
 Proč si Bůh přeje církev? 

Bůh chce církev, protože nás nechce zachránit jako jednotlivce, nýbrž 

jako společenství. Přeje si, aby se celé lidstvo stalo jeho lidem. 758-781, 802-804] 

Nikdo se nedostane do nebe nějakou asociální cestou. Ten, kdo myslí 

pouze na sebe a na spásu vlastní duše, žije asociálně. Něco takového není 

myslitelné ani v nebi ani na zemi. Bůh přece není asociální. Není to 

osamělá a soběstačná bytost. Bůh v Trojici je v sobě “sociální”, je to 

společenství, věčné sdílení lásky. Podle Božího modelu je také člověk 

orientován na vztahy, sdílení, účast a lásku. Neseme zodpovědnost jeden  

za druhého. 

Různá oznámení 
 

Křesťanská organizace OREL, Jednota Starý Jičín- Vlčnov  srdečně zve všechny malé 

i velké, děti i rodiče, babičky i dědy při příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí  na     který  se  

uskuteční   v  neděli  22.  května  2016  od  14.30  hodin na školním hřišti ve Starém Jičíně (pod Zámečkem),  

za nepříznivého počasí v kulturním domě na náměstí.  Opět na Vás čekají soutěže, hry, zábava, kolo štěstí, 

skákací hrad, táborák.  Občerstvení je zajištěno.  Pro každé dítě malý dárek - balónek, tatranka, limča a párek. 

Těší se na Vás orlové   Bližší informace na tel: 777 947 790, nebo na e-mail: staryjicinvlcnov@orel.cz 

 
Tichá adorace - v našem kostele bude příležitost k tiché adoraci výjimečně 

v pátek 27. května po mši svaté až do 22.hodiny. Zveme zvláště všechny ty, 

kteří se budou aktivně podílet na letošní Noci kostelů, a také farníky, kteří 

chtějí tuto akci podpořit modlitbou, aby se Pán skrze nás dotýkal lidských srdcí 

a aby každý návštěvník našeho chrámu zakusil Jeho přítomnost mezi námi. 

 

Důležitá informace pro poutníky do Krakova 28. 5. 2016 
 Autobus č.1 jede po trase: Loučka- Žlabec v 5.45 

hod. Následují Petřkovice zastávka, Janovice- Větřák, Jičina- kaple, 

Starý Jičín-odjezd v 6.00 hodin. 

 Odjezd autobusu č.2 je v 5.30 hodin z Nového Jičína, 

v 5.35 hodin dorazí pro 20 lidí na Starý Jičín a jede směr Hůrka. 

Prosíme, informujte se navzájem!!! Případné bližší informace dostanete 

v sakristii nebo u Pavla Vahalíka. 


