
 

29. srpna – 4. září 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.8. 

Památka Umučení 

svatého Jana Křtitele 

St. Jičín 17:00 

za † Ludmilu Krutílkovou,  

† manžela Františka,  

† dceru Ludmilu, 2 † zetě 

Miroslava a Aloise s prosbou 

o Boží požehnání, ochranu 

Panny Marie a dar zdraví pro 

živou rodinu 

Palačov 15:00 pohřeb – Marie Holubová  

Úterý 

30.8. 

Úterý 22. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Hanzelkovy,  

† syna a dar zdraví pro živou 

rodinu 

Středa 

31.8. 

Středa 22. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování za Boží vedení 

a pomoc, ochranu Panny 

Marie, dary Ducha Svatého  

a milosti nám udělené 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

1.9. 

Čtvrtek 22. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

2.8. 

Pátek 22. týdne  

v mezidobí 

1.pátek v měsíci 

dopoledne - návštěva 

nemocných 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

   

svátost smíření 

za † tatínka, maminku, sestru 

a bratra a Boží ochranu a 

Panny Marie pro živé rodiny 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

3.9. 

Památka sv. Řehoře 

Velikého, papeže  

a učitele církve 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 16:30 

za † rodiče konečné,  

za nemocnou osobu, Boží 

ochranu a dar zdraví pro živou 

rodinu  /P.Dobija/ 

Loučka 17:00 mše sv. s nedělní platností /o.Jiří/ 

Neděle 

4.9. 

 

23. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 
 

žehnání aktovek  

a školních pomůcek 

 

sbírka na kostel 

 

St. Jičín  

7:45 

 

 

14:00 

za † Anastázii Bajerovou,  

† manžela, syna, sourozence  

a duše v očistci /o.Petr/ 

žehnání křížů (zahájení v kostele) 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Janovice 9:15 hodová mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    28. 8. 2016 – 22. neděle v mezidobí            40./ročník VII.  

„Člověka nedělá šťastným majetek, ale schopnost obdarovávat.“ 

Astrologie 
Znamení Vodnáře a nové náboženství 

NEW AGE - POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA  

Čtvrtý pilíř New Age je nejpodivnější a možná právě proto nejsvůdnější: jsou to tajné 
nauky, esoterismus. Lidstvo vždy věřilo, že musí někde existovat skryté prameny poznání, 
cesty ke štěstí, jež bohové uzavřeli, aby k nim lidé neměli přístup. Tyto znalosti se 
předávají jen zasvěcencům, ale ten, kdo je vlastní, má veškerou moc. 

Od nejdávnějších dob je za takovou tajnou nauku považováno čtení z hvězd (astrologie  
a z ní odvozené tvoření horoskopů). Příběhy našeho života jsou 
vepsány ve hvězdách. New Age míní, že se nacházíme na počátku 
významných událostí. Vždyť kolem roku 2000 vstoupí slunce  
do nového souhvězdí, do znamení Vodnáře. Celé světové dění  
i průběh dějin se změní. Byla doba, kdy lidstvo žilo ve znamení Býka 

a tehdy vládly říše a náboženství Mezopotámie, pak to bylo znamení Skopce  
s mojžíšskožidovským náboženstvím, nyní jsme ve znamení Ryb s křesťanským 
náboženstvím (symbolem Krista je přece ichthys – ryba). Kolem roku 2000 vstoupíme  
do znamení Vodnáře, což s sebou přinese nový světový řád, nové lidstvo, nové 
„náboženství“. 

Jen málo lidí připustí, že „věří“ ve hvězdy, ale přesto horlivě čtou ke konci týdne  
ve svých časopisech horoskopy. Astrologie není však nic jiného nežli pověra, zcela 
protichůdná vědě: z pravdivých faktů odvozuje neodůvodněné závěry. „Je zřejmé,  
že Slunce má vliv na pozemský život, určitě však nikoli na lidské milostné vztahy, Měsíc 
má svou úlohu při střídání přílivu a odlivu, je však neschopen dát užitečnou radu pro koupi 
losu, planeta Mars je načervenalá a nese jméno boha války, které jí dali lidé, ale  
to neznamená, že tato planeta má bojovnou povahu nebo že vyvolává konflikty…“  
(A.R. Van de Walle). 

Náboženství moderní společnosti 
Synkretismus a vlastní slovník New Age 

V srdcích našich současníků jistě musí vládnout velké utrpení, ohromný nepokoj, 
jestliže hledají spasení v takovéto směsici. Miliony to ale dělají. Nabídka se může zdát 
nesourodou a nestranný pozorovatel z ní může být na rozpacích, ale ta nabídka existuje  
a lidé se na ni hltavě vrhají. 



Jaký je to tedy hlad, který vnuká touhu po takovém jídelníčku? Je jasné, že všechno,  
co New Age nabízí, je k obrazu moderního člověka: v negativní podobě v tom může rozpoznat svůj 
vlastní portrét jako v zrcadle. Tak jako Narcis hledící do vody vidí člověk v nových náboženstvích 
svou vlastní podobu. I když je obklopen prostředím přetechnizované doby, člověk zůstává stále 
„metafyzickým živočichem“ a více než kdy jindy touží po všeobecném rámci vztahů, v němž by mohl 
pořádat své myšlenky a city. 

Dnešnímu člověku záleží na jednotě bez oddělování, sní o světě bez konfliktů, o světě smíření  
a obecného bratrství, o tom mesiánském míru, o kterém mluvil již Izaiáš: „Kráva se bude popásat  
s medvědicí, kojenec si bude hrát nad děrou zmije.“ (Iz 11,7nn). Vše by mělo být  
v harmonii: tělo i duše, minulost, přítomnost a budoucnost, rozum a cit, já a ty, Bůh a člověk. 
Moderní člověk touží po životě bez nesnází a rozporů, bez stresu, bez nemoci a nedostatku peněz, 
po životě, z něhož jsou odstraněny všechny nepříjemnosti a překážky, po euforické existenci. Líbí 
se mu ten „kosmický pocit“, který by jej tam jako sluneční vůz přenesl na vlnách tajemné energie. 

New Age hlásá myšlení a jednání, které je zaměřené k osobnímu blahu, silně egocentrické. 
„Jsem spolutvořitelem s Bohem.“ „Kristus, to jsem já.“ „Štěstí světa mám ve svých rukách,  
ve své moci.“ Naduté a přebujelé já je bezpochyby jednou z hlavních známek dnešního myšlení  
a jednání.  

Synkretismus: jíst ze všech talířů 
Synkretismus se stal samozřejmostí: nejlepší je uďobnout si po pořádku ze všech talířů. 

Nezáleží na tom, v co věříte, jen když se vám vede dobře. Můžete ostatně klidně vyznávat více 
náboženství, není v tom nic protismyslného. New Age je pohostinný ke všem náboženstvím, je to 
jakési nadnáboženství, jež se vysoko povznáší nad všecka dogmata, autority, kněžstva  
a svaté knihy. Je to vrchol „ekumenismu“. „Co je ostatně pravda? To, co vám prospívá,  
je pravdivé.“ Hlavní tedy je: „Obsluž se klidně u toho pultu, kde najdeš to, co hledáš.“  

Cit vítězí nad rozumem a mystika nad morálkou. New Age je věcí prožitku. Zvěstuje logiku 
srdce, uvažování „v houpacím křesle“, smysl štěstí „v pěnové lázni“. Nic není vpravdě dobré  
či zlé a všechny případné pochybné kroky lze napravit v nové existenci. Či spíše: při příštím vtělení 
se upraví samy od sebe. Příliš dlouho se jen rozumovalo, teď přišel čas citu, lásky  
a činu: „Miluj a dělej, co ti vnukne srdce“. Všecka etická křečovitost křesťanství měla  
za následek pouze únavu a nástrahy přepjatého pocitu viny s pachutí ustrašenosti  
a nemohoucnosti. Čas zákona musí proto skončit, slovo má láska a radost. 

Začíná vláda uvědomění, doba vyjádření všech našich možností. Dokážeme všecko, díky 
nesmírné spolupráci všech vědomí: ta jsou pákou, která převrátí svět. 

New Age používá svůj vlastní slovník harmonie a míru (jednota, láska, světlo, pokoj, klid), 
energie (vlny, vibrace, záření), individuálnosti (seberealizace, uvědomění, tvořivost, zde  
a teď), přeměny (znovuzrození, mutace, skok, vynoření, zjevení). Slovník, který je současně jemný, 
energický i plný naděje. 

/www.vira.cz, autor: Godfried Danneels, z knihy Náboženství New Age , vydalo: Karmelitánské nakl./ 

DOKONČENÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 

 
 Čeho může křesťan dosáhnout meditací? 

V meditaci vyhledává křesťan ticho, aby mohl zakusit blízkost Boha  

a aby v jeho přítomnosti došel pokoje. Doufám, že hmatatelně zakusí jeho 

přítomnost jako nezasloužený dar jeho milosti. Neočekává ji ovšem jako 

výsledek nějaké meditační techniky.  

Meditace může napomáhat růstu víry a posilovat zrání lidské osobnosti. Naopak 

meditační techniky, které slibují jistou zkušenost Boha nebo dokonce duševní 

sjednocení s ním, jsou podvodem. Mnozí lidé se vinou těchto klamných příslibů 

domnívají, že je Bůh opustil, protože nepociťují jeho přítomnost. Ale Boha nelze 

k něčemu nutit nějakými lidskými metodami. On se člověku sdílí, kdy a jak se mu 

zlíbí. 

Různá oznámení 

Spolek Starojická historická společnost u příležitosti výročí 70 let od nuceného 
vysídlení německých obyvatel z vlasti pořádá DEN ČESKO-NĚMECKÉHO 
POROZUMĚNÍ. Jste srdečně zváni na přátelské setkání s rodáky německé 
národnosti z okolních vesnic, které se uskuteční ve Starém Jičíně v neděli 4. září 
2016 od 14 hodin. Setkání bude zahájeno v kostele sv. Václava divadelní hrou 
Dr.Hauptmanna s názvem „Oslava domova“. Dále bude program pokračovat ve 
14:30 slavnostním žehnáním opravených křížů a schodiště u kostela, na jejichž 
opravu nemalou částkou přispěli také němečtí občané. Z kostela se půjde průvodem 
ke křížům za doprovodu dechové hudby Starojičané.  

Po požehnání přejdeme do místního Kulturního domu, kde bude připravena 
výstava „Příběh jedné rodiny“ – autentická výpověď autorů výstavy, na základě 
dochovaných dokumentů a fotografií o osudech rodiny a obyvatel v dnes již zaniklé 

vesnici Velká Střelná ve vojenském újezdu Libavá, a to od prvního osídlování až po 
vyhnání a rozdělení rodiny v roce 1946 a opětné setkání jejich potomků po  
70 letech… Vernisáž výstavy s besedou a přátelským posezením začíná v 15:30. 
Výstava bude později přesunuta do Vesnického muzea u Polzerů a potrvá do 28. září 
2016, otevřeno bude vždy v sobotu a v neděli od 10:00 - 17:00 hodin. Na Vaši 
návštěvu se těší pořadatelé. 

 
Milí farníci, jak víte, tento rok je pro naši církev výjimečný - milosrdný,  
a pro naši diecézi navíc jubilejní. Proto křesťanská organizace Orel Starý  

Jičín - Vlčnov pořádá v sobotu 17. září 2016 poutní zájezd do Ostravy,  
na který jste také srdečně zváni. Mimo jiné k prohlídce televizních studií 
TV NOE, která slaví 10 let svého vysílání, dále navštívíme naše 
Biskupství ostravsko-opavské, které slaví 20 let od svého vzniku,  

a v neposlední řadě prožijeme ve svatém roce Božího milosrdenství 
komentovanou prohlídku a mši svatou v naší opravené Katedrále Božského 
Spasitele. Odjezd autobusu bude kolem 8. hodiny po trase dle zájmu (vše bude 

včas upřesněno). Zapisujte se do listiny na pultíku. Cena - 150 Kč, členové 
místního Orla - 50 Kč, děti zdarma. Těšíme se na společnou pouť. 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Danneels.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Nabozenstvi-New-Age.html
http://www.kna.cz/

