
 

26. září – 2. října 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 
St. Jičín 17:00 

za děti a mládež ze Starého 

Jičína 

Úterý 

27.9. 

Památka  

sv. Vincence z Paula, 

kněze 
St. Jičín 17:00 

za Antonína Benčáka,  

2 rodiče, sourozence, zetě, 

švagra, švagrovou, Boží 

ochranu a Panny Marie  

a duše v očistci 

Středa 

28.9. 

Slavnost  

SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, 

hlavního patrona 

českého národa 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

svátost smíření 

slavná mše sv. za farníky 

modlitební společenství 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Čtvrtek 

29.9. 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

St. Jičín 8:30 za naši farnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

30.9. 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

St. Jičín 17:00 

za † Ing. Horuta, duše 

v očistci s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

1.10. 

Památka sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše, panny 

a učitelky církve 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 

 

16:30 

 

 

za † Aloise Vahalíka.                                       

                                        /P.Dobija/ 

Neděle 

2.10. 

 

 

27. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 
za † rodiče Hubovy, Bokovy 

a za živou rodinu a † rodinu 
                                     /o.Petr/ 

Loučka 10:00 
hodová mše svatá  
                          /hostující kněz/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Jiří/ 
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„Láska dává smysl všemu, nenávist ho bere.“ 

Svatý Václav a jeho hobby 
Je to tak pokaždé: Dobré jitro! Pokaždé vám ho přeju. 

V neděli ráno se vždycky dostáváme na novou cestu. Cestu  

do nového týdne. Ve středu, uprostřed týdne, je svátek 

svatého Václava. 

Víte, že měl svatý Václav také svoje hobby? Obyčejně panovníci té doby 

měli svou zábavu. Někdy i zaměstnání. Lov. Byl to ustavičný cvik ve válčení. 

Válčení bylo drsným sportem, protože nosí smrt, zmar a zkázu. Ale kníže 

Václav měl ještě jiný koníček. Takový divný, tvrdý. Perný. Pěstoval obilí, dělal 

chléb, staral se o vinice, lisoval víno. Staral se o dvě základní potřeby. Člověk 

musí žít a chce být živ ve veselí, ve štěstí. Václav to nedělal proto, aby založil 

Michelské pekárny. Dělal to z úcty k tomu, že chléb a víno byly vzaty jako 

poselství darování Krista pro blaho druhých. Pro to nejpodstatnější blaho.  

Pro Něj chystal Václav chléb a víno. 

A ještě dělal další věc. Chodil krást. Na vlastní. To je záležitost, která se 

vám asi nepřihodí. Ještě jste nikdy nekladli na vlastním? Možná za těch 

krásných čtyřicet let úpění vám třeba někdo něco zabavil a vy jste si to 

chodili brát. To se dá nazvat výrazem morálky restitutio occulta, čili tajná 

náhrada. (A někdo ji pěstoval tak dlouho, až se naučil krást dokonale.) Ale 

Václav si chodil krást svoje. Víte proč? Dával to totiž chudým. A dokonce ho 

při tom chytli a zmalovali ho. Seřezali ho ti, co byli od něj placeni, aby hlídali. 

To je fantastické. To byl koníček plný humoru. 

Jaký Václav byl, vidíme při jeho smrti. Když ho jeho zamindrákovaný bratr 

napadne, Václav mu vykroutí meč z ruky, ačkoliv se o něj pořeže, zahodí ho, 

povalí bratra na zem s otázkou: „Co tě to napadá, bratře?“ A ten je úplně 

udiven. Protože Václav má dokonale čistou duši. 

A nemyslete si, že se nestaral o to, aby měl duši čistou opravdu dokonale. 

Jeden z jeho životopisců praví, že když se Václav musel zúčastnit státních 

recepcí, při kterých se děje totéž jako dnes na Mělnicku vinobraní, a přebral, 

tak se z toho šel zpovídat. A kdypak jste se vy naposled zpovídali, že jste byli 

nalíznutý?  
/ P.Jiří Reinsberg „Probíhejte Jeruzalém a sviťte“ - Nedělní povídání pro ty, kteří musejí ráno vstávat, vydalo Karmelitánské nakl. v roce 2000/ 



 

 
 Může být křesťan výhradním individualistou? 

Křesťan nemůže být nikdy výhradním individualistou, protože člověk je  

ze své podstaty společenská bytost. [1877-1880, 1890-1891] 

Každý z nás má matku a otce, dostává se mu pomoci od druhých a také sám je 

povinen pomáhat druhým a užívat svého nadání k užitku všech. Člověk  

je „obrazem“ Boha a ten ve svém vnitřním životě není samotář, je trinitární, jeho 

vnitřní život je láska a dialog. A láska je základním přikázáním i pro všechny 

křesťany; díky lásce jsme navzájem hluboce spojeni a jsme na sebe podstatným 

způsobem odkázáni: „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22,39) 

 Co je důležitější – společnost nebo jednotlivec? 

Před Bohem stojí každý člověk v první řadě jako samostatná osoba, teprve 

pak jako člen společnosti. [1881, 1892] 

Společnost nemůže být nikdy důležitější nežli jednotlivec. Člověk jako osoba 

nesmí být nikdy zneužíván jako pouhý prostředek k dosažení společného cíle. 

Přesto jsou společenské instituce jako stát a rodina nezbytné a zcela odpovídají 

přirozenosti člověka. 

Různá oznámení 
Na 1. sobotu  v říjnu 1. 10. 2016 vypravuje naše farnost autobus do Koclířova u Svitav, 
kde se uskuteční každoroční mariánská konference Fatimského apoštolátu. 
Pontifikální mši svatou v přírodním areálu Jana Pavla II. bude celebrovat otec biskup 
Josef Kajnek. Cena za dopravu 250,- Kč dospělí, 100,- Kč děti. Odjezd ze Starého Jičína - 
náměstí v 7:45 hod. Více informací na plakátku ve vývěsce, anebo na www.cm-fatima.cz. 
Zájemci se mohou zapisovat na listinu v předsíni kostela.  

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM pro ženy na cestě života 

    V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou 
vodu, aby se potkaly, aby se povzbudily. Naše Centrum zve všechny ženy, 
jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 14. 10. do neděle 
16. 10. na duchovní víkend s dominikánem Antonínem Krasuckim. Víkend se 
skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům a svátosti smíření, 
nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby. 

Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže, ulice Koperníkova, Kroměříž  

Cena víkendu: 450,- Kč 

Bližší informace, přihlášky a kontakt: 

Marcela Řezníčková 

tel.: 587 405 251 

e-mail:  reznickova@arcibol.cz 

mailto:reznickova@arcibol.cz

