ZPRAVODAJ
22. srpna – 28. srpna 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden
Den
Pondělí
22.8.

Liturgická oslava
Památka
Panny Marie Královny

Místo

18:00

schůzka farní rady

Skok ve světovém vývoji?

9:00

mše svatá za děti a mládež

New Age lze obtížně definovat. Není náboženstvím, ale je
náboženský, není to filozofie, i když je vizí člověka a světa
a klíčem k jejich výkladu, není to věda, ale dovolává se
„vědeckých“ názorů, i když je hledá ve hvězdách. New Age je
mlhovina obsahující tajné nauky a okultismus, mýtické
a magické myšlenky o tajemstvích života, trochu z křesťanství,
to vše smícháno s názory, které pocházejí z astrofyziky.

St. Jičín

17:00

Středa
24.8.

Svátek sv.
Bartoloměje, apoštola

St. Jičín

17:00

Hůrka

16:00

Bernartice

17:30

mše svatá

St. Jičín

17:00

na poděkování Pánu Bohu
a Panně Marii za dar zdraví
při příležitosti 80 let a Boží
ochranu pro živou rodinu

Bernartice

17:30

mše svatá

17:00

za † Františka a Marii
Rosovou, † syna, † dceru,
za živou rodinu s prosbou
o Boží požehnání a Panny
Marie a za duše v očistci

Sobota
27.8.

Památka sv. Moniky

St. Jičín

18:00

Neděle
28.8.

VII.

za † Zdeňka Indráka, dvoje
† rodiče, švagra, ochranu
Boží a Panny Marie pro
živé rodiny

za † Rudolfa Horáka,
† manželku, † syna a zetě,
Boží ochranu a Panny
Marie pro živou rodinu
na poděkování za přijatá
dobrodiní a za ochranu do
dalších let pro celou rodinu
Bouškovu, Větrovskou
a Kalivodovu
modlitební společenství
mše svatá

Pátek
26.8.

39./ročník

17:00

Sv. Růženy z Limy,
panny

Památka bl. Metoděje
Dominika Trčky,
kněze a mučedníka
Sv. Benedikta, Jana,
Matouše, Izáka a
Kristina, mučedníků
Sv. Ludvíka
Sv. Josefa
Kalasanského, kněze

21. neděle v mezidobí

Úmysl mše svaté

Úterý
23.8.

Čtvrtek
25.8.

21. 8. 2016 –

Čas

St. Jičín

St. Lhota
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22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

St. Jičín

7:45

poděkování za úrodu

Bernartice

9:15

St. Lhota

10:00

TICHÁ ADORACE (do 22:00)

za † Antonína Pospěcha,
manželku Marii, † dceru
Marii, 2 syny Antonína
a Stanislava a Boží
požehnání pro živou rodinu
mše svatá
mše svatá
křest: Oliver Vilček

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

„Ježíš lidi do ničeho netlačil - šel před nimi.“

New Age - náboženství bez Boha

Hnutí se zrodilo v Kalifornii, ráji prosperity, a jeho vznik je nejčastěji spojován s vydáním knihy
„Kristův návrat“ anglické teosofky Alice Ann Baileyové (1880-1949) v roce 1948. Od té doby se jeho
ideje velmi rozšířily a staly se obecným majetkem velkého množství spolků, bratrstev a hnutí:
Světové bílé bratrstvo, Graal, Rosenkruciáni, Findhornské společenství ve Skotsku atd. Jeho
myšlení je ale přítomno i u milionů lidí, kteří si toho nejsou ani plně vědomi. New Age nemá
zakladatele, nemá centrálu, nemá kanonické knihy, nemá vůdce, nemá dogma. Je to jakási
„spiritualita“ v širokém smyslu toho slova, spiritualita bez Boha a bez milosti. Odpovídá ale „duchu
doby“.
Je pravda, že se New Age odvolává na celou řadu slavných předchůdců jako Aldous Huxley,
Carl Gustav Jung, G. Lessing, R. Sheldrake, W. James, Rudolf Steiner, a také Teilhard de Chardin
a Mistr Eckhart. Neprávem ostatně, aspoň pokud se posledních dvou týče.
New Age dosahuje neslýchaných úspěchů. Počet jeho přívrženců se odhaduje na několik
milionů, knihkupectví a stánky s knihami nabízejí více než osmnáct tisíc titulů, existuje asi čtyřicet
tisíc propagačních nebo poradních středisek. „Je to takový významný skok ve světovém vývoji, jako
byl před třemi a půl miliony let skok k energii nebo k vlastnímu životu“, říká Peter Russel.
New Age spočívá na čtyřech pilířích, kterým věnujeme následující kapitoly.

Vědecký podklad - první pilíř New Age
Člověk je prý v kosmu jako člen rodiny
Úspěch New Age je z velké části působen jeho údajnými vědeckými základy. Moderní člověk
už dlouho sní o smíru náboženství s vědou. Nejlepším náboženstvím by mělo být to, které se
vykáže nejsolidnějším průvodním listem. A New Age prý je toho schopen. Klasická fyzika, kterou
uvedl do života Newton, už dosloužila. Nahlížela na vesmír jako na velký stroj, jehož jednotlivé části
na sebe působí navzájem, a tak se udržují v chodu. Ale nyní bylo dokázáno, že hmota není složena
jen z částic, nýbrž i z vlnění, či spíše z vlnění a částic současně.

Není významné, že atomový fyzik Fritjof Capra je považován za ideologa hnutí? New Age totiž
vyvodil důsledek: vesmír není stroj, ale jedinečný živý tvor, nepodléhající zákonům mechaniky,
ale kvalitativním vztahům. Všechno existující je navzájem spřízněné, patří do jedné rodiny. Člověk je
nedílnou součástí této osnovy, je částečkou všeobecna, zcela přirozeně se podílí na organickém životu
celku. Nemůže stát vně jako nezúčastněný pozorovatel nebo nezávislý subjekt. Je nezbytně členem
rodiny.
V důsledku toho není člověk ani skutečně svobodný, ani odpovědný za své činy, je pouze
účastníkem dění, třebaže to tak nepociťuje. Všecko je tedy Jedno (monismus), i Bůh je součástí vesmíru
(panteismus), o stvoření nemůže být řeči. Protože je všecko Jedno, jsou zrušeny i veškeré rozdíly: mezi
duší a tělem, Bohem a světem, rozumem a citem, vnitřkem a vnějškem, vědomím i nevědomím, mezi
nebem i zemí.
Není možné následovat New Age na této půdě. Věda má zachovávat svou autonomii a svá práva
a pokus New Age ji využít ve svůj prospěch silně připomíná stařičký konkordismus. Nedá se ovšem
popřít, že v hloubi člověka žije sen o jednotě, smíru nebo o splynutí s Bohem a vesmírem. A že tento sen
je obzvláště svůdný v době rozkouskování, tříštění do nekonečna, rozparcelování všeho. My bychom byli
raději se vším spřízněni.

Náboženství Orientu - druhý pilíř New Age
Prostor pro cit
Právě orientální náboženské nauky nejlépe ztělesňují sen o původní jednotě a splynutí. Tak třeba pro
starobylou čínskou nauku taoismus není celá realita ničím jiným než jediným živoucím
organismem, jehož protichůdné síly jin a jang se navzájem udržují v rovnováze. Jin je
princip ženský, temný, pasivní, rozvíjející, introvertní, syntetický, jang je mužský, jasný,
aktivní, tvořivý, extrovertní, analytický. Člověk nemůže být šťasten jinak, než když
v sobě uskuteční tento přírodní zákon, rovnováhu mezi jin a jang.
Je povolán k vnitřnímu míru.
New Age má ještě jiný důvod, proč se shlíží v Orientu: východní náboženství jsou založena spíše na
zkušenosti než na rozumu a autoritě. Jejich opěrným bodem je cit. Křesťanství prý je, podle New Age,
náboženstvím knihy, právě tak jako všechna velká západní náboženství. Spočívá na dogmatech
a morálce, a ty jsou mu uloženy zvenčí.
New Age není možná tak docela v neprávu, když obviňuje křesťanství z nedostatku prožívané
zkušenosti, ostražitosti vůči mystice, neustálého moralizování a přehnaného důrazu na pravověrnost
nauky. Zvláště v posledních letech bylo křesťanství omezeno téměř jen na etickou soustavu.
Krédo jakožto životodárná nauka a pramen náboženské či mystické zkušenosti bylo skoro zapomenuto.
Mnozí byli unaveni tímto tvrdošíjným moralizováním a šli hledat mír jinam. Kristus však přece říká:
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte
na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým
duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30)
Je ještě jeden důvod nesouhlasu s křesťanstvím, který New Age vidí v tom, že rozděluje lidi.
Nezplodilo nic jiného než konflikty, rozštěpení, inkvizici a náboženské války. Přikládá přílišnou důležitost
osobnosti, svobodě, zodpovědnosti. Orient nevidí v lidském Já to nejhlubší z jeho podstaty, hlubší než Já
je Ono, které není součástí naší dějinné existence na tomto světě. A to hlubinné Ono je totožné

s Bohem. Je-li však tomu tak, pak člověk nemůže doopravdy hřešit, není toho vůbec schopen.
Tím zcela zmizel pojem osobnosti, tak důležitý pro křesťanství.
A toto hlubinné Ono musí člověk hledat. Dojde k němu intuicí i zkušeností, oproštěním od
všeho, co souvisí s povrchním Já. Při tom mu mohou pomoci některé techniky (jako jóga a moderní
přístroje mind machines), právě tak jako učitelé. A i když tohoto cíle nedosáhne v nynějším životě,
může se mu to zdařit v některém příštím. Neboť existují stále nová převtělování, a to tak dlouho,
dokud člověk nespočine v „nicotě“, zcela nehybný a blažený. Pokažený život lze tedy napravit.
Tyto názory nám mohou připadat podivné. Ale jsou takové opravdu? Třiadvacet procent katolíků
na Západě a dokonce jednatřicet procent praktikujících katolíků věří v převtělování. A koho z nás
někdy nenapadla taková přání: „Kdybych tak mohl začít svůj život znovu!“ – „Kdo mě zbaví
odpovědnosti za tenhle skutek?“ – „Proč je tolik zákazů?“ – „Proč má křesťanská víra tolik zákazů
a tabu a tak málo pozornosti věnuje osobním zážitkům, citu, mystice?“ – „Proč je všecko předem
psáno v knihách a zbývá tak málo místa pro to, co já sám pociťuji?“
/Godfried Danneels, z knihy Náboženství New Age , vydalo: Karmelitánské nakl./
POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE FARNÍHO ZPRAVODAJE

Různá oznámení
V loňském roce proběhla rozsáhlá oprava bočního schodiště našeho kostela
včetně oprav obou křížů, soch andělů a brány. Na financování se podílelo
několik sponzorů, kterým patří všem veliký dík.
Téměř polovina nákladů byla čerpána z Česko-německého Fondu Budoucnosti,
ze kterého jsme mohli čerpat díky partnerství a dlouholetému přátelství
s německými rodáky.
V neděli 4. září 2016 odpoledne
se uskuteční děkovná pobožnost
k ukončení oprav s požehnáním opravených křížů, za přítomnosti
německých přátel. Po obřadu bude v místním kulturním domě připraveno
pro všechny malé občerstvení s výstavou „Příběh jedné rodiny“.


V sobotu 27.8. se bude konat od 8. hodiny brigáda na vyčištění
chodníku okolo kostela a celkový úklid.
V Jeseníku n.O. bude v neděli 4.9. v 9:30 slavena česko-německá mše
svatá, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Po mši sv. budou položeny věnce
k památníku padlých a na místním hřbitově.
Program neděle 4.září na Starém Jičíně :
o 14:00 zahájení v kostele krátkou divadelní hrou
jesenického rodáka „Oslava domoviny“.
o 14:30 zahájení obřadu svěcení křížů v kostele
s následným průvodem ke křížům
o Po ukončení odchod do místního kulturního domu
na občerstvení a shlédnutí výstavy „Příběh jedné
rodiny“ a další zajímavosti.
Tuto fotografii našeho kostela pořídil pan Patrik Valášek, který při hlasování získal první místo
ve fotosoutěži vyhlášené na letošní Noci kostelů. Gratulujeme  Další fotografie, které získaly 2.a 3.místo,
najdete na našich webových stránkách.

