
 

10. října – 16. října 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.10. 

Pondělí 28. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Úterý 

11.10. 

Sv. Jana XXIII., 

papeže 

St. Jičín 17:00 

za † Vladislava Dobeše,  

† rodiče Dobešovy  

a Horákovy 

Janovice 17:30 mše svatá /P.Kamil Strak/ 

Středa 

12.10. 

Sv. Radima,  

biskupa 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Rosovu  

z Loučky 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.10. 

Čtvrtek 28. týdne  

v mezidobí 
 

Fatimský den 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

14.10. 

Sv. Kalista I.,  

papeže a mučedníka 

 

Sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, s prosbou 

o ochranu Panny Marie a dar 

zdraví pro celou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

15.10. 

 

Památka sv. Terezie 

od Ježíše, panny  

a učitelky církve 
 

St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Marii Šindlerovou,  

† manžela, sestru Lidušku 

Staňkovou, manžela a za 

duše v očistci 

Neděle 

16.10. 

 

 

29. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † Ladislava Hanzelku 

k nedožitým 75let,  

† 2 rodiče Horákovy  

a Hanzelkovy, 4 sestry,  

† 2 švagry a živou rodinu, 

Boží ochranu a Panny Marie  

a za duše v očistci /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o. Jiří/ 

Hůrka 9:15 hodová mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 
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„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.“ 

PROČ  SE  VŮBEC 
MODLIT  RŮŽENEC ? 

P.GUY GILBERT 

 

Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si,  
že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním  
ženským“. 

Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. 
Růženec mám nesmírně rád.  
Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - 
- je to praktické a přitom nenápadné. 

 

RODINNÉ  ALBUM  PANNY  MARIE 
 

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích  
Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem 
můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech 
v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm 
radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: 
vzkříšením. 

Otevřme rodinné album Panny Marie  
a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! 
Vzývejme ji v modlitbě růžence.  
Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“,  
které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat  
prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ 



OMÍLÁNÍ  STÁLE  STEJNÉ  MODLITBY 
 

Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále 
stejné modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“.  
Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, 
pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu 
lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího 
ovzduší. 

Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého 
srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ. 

 

BŮH  POČÍTÁ  I  S  (NÁMI)  MALÝMI 
 

 Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. 
Nedává přednost „hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. 
V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají 
všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky  
ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně 
inteligentní, platíš za blbce.“  Bůh si však naštěstí počíná jinak! 

 

PROČ  SE  VŮBEC  OBRACET  K MARII? 
 

Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky 
k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci  
i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla 
Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše  
a  více se obracej k Marii! 

 
Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta - kněze  

pařížského podsvětí.  Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002 

Různá oznámení 

V pátek 14.10.2016 ve 20 hodin odvysílá TV NOE pořad 

KULATÝ STŮL na téma FENOMÉN FATIMY. Zúčastní se 

následující významní hosté: biskup J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan 

Vokál, JU.D. , P. Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.  

P. Mgr. Pavel Dokládal 

U příležitosti vyvrcholení Svatého roku milosrdenství  

se ve Zlíně uskuteční Konference o evangelizaci, 
ve dnech 18. až 20. listopadu 2016 ji v Kongresovém 

centru pořádá Komunita Blahoslavenství. Mezi přednášejícími 
budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chrvala ze 

Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další 
hosté, sobotní mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner. 
 

„Lidí hledajících duchovní zakotvení je kolem nás stále víc. Jestliže Bůh dává 
tuto milost otevřených srdcí, je to pro nás velká výzva vyjít jim naproti  

a odhodlat se k evangelizaci a svědectví. Když evangelizujeme, naše víra roste. 
Farnosti a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, zakoušejí, jak se rodí nová 

radost z víry, jak ožívají a rostou“ říká P. Vojtěch Koukal z Komunity 
Blahoslavenství. 

Cílem projektu, který se koná pod záštitou pastoračních center arcidiecéze 

olomoucké a diecéze brněnské a pastoračního úseku ostravsko-opavského 
biskupství, je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. Konference je  
určena všem, které zajímá, jak toto poslání Ježíšových učedníků naplňovat  
v prostředí, ve kterém žijeme a zvláště v kontextu farnosti. Součástí programu 
bude prezentace systému farních evangelizačních buněk, kurzů Alfa  
a představení dalších evangelizačních metod, programů a aktivit. 

Přínosem jistě budou i zajímavá svědectví, sdílení zkušeností od nás i ze 

zahraničí, inspirace a konkrétní pomoc. Duchovní program doplní modlitební 
večery s přímluvnou modlitbou, svátost smíření, nabídka kvalitní křesťanské 
literatury a také hlídání dětí, jelikož je akce určena pro všechny věkové 
kategorie. Mladí lidé si mohou přijít pro duchovní impuls, jak přivést k víře 
spolužáka ve škole, starší občané se mohou dozvědět, jak otevřít bránu kostela 

zase svým vrstevníkům. 

„Stále slyšíme výzvy našich pastýřů, abychom se nebáli evangelizovat. Mnozí 
se ale ptají, jak to mají dělat. Pro inspiraci, jak oslovovat nevěřící nebo 
věřící, kteří ve víře slábnou, si může přijít na konferenci každý. Jedná se 
o jedinečnou příležitost, jak se učit předávat víru,“ říká s velkým nadšením 

koordinátorka projektu Markéta Piknová. 

Místo konání: Kongresové centrum, Nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín 

Cena konference: Dospělý 150 Kč/víkend 

Dítě od 4 do 15 let 50 Kč/víkend ) pro děti od 4 let bude zajištěno během programu hlídání) 

Rodinné vstupné: 250 Kč/víkend. 

Kněží, řeholní osoby a děti do 4 let zdarma. 

Více informací a přihlášku naleznete na: 

www.credonadacnifond.cz nebo www.blahoslavenstvi.cz 

http://www.credonadacnifond.cz/
http://www.blahoslavenstvi.cz/

