
 
 

10. července – 16. července 2017 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.7. 

Pondělí 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

11.7. 

Svátek sv. Benedikta, 

opata, patrona 

Evropy 

St. Jičín 17:00 
bohoslužba slova se svatým 

přijímáním  
/jáhen Glogar/ 

Středa 

12.7. 

Středa 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † Rainera Anderse,  

živou a † rodinu 
 /o.Dobija/ 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.7. 

Čtvrtek 14. týdne  

v mezidobí 
 

Sv. Jindřicha 
 

FATIMSKÝ DEN 

Janovice - mše svatá přesunuta na 20.7. 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

14.7. 

Bl. Hroznaty, 

mučedníka 

 

Sv. Kamila de Lellis, 

kněze 

St. Jičín - není mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

15.7. 

Památka  

sv. Bonaventury, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Michalíkovu a Hakovu  

a duše v očistci 
/o.Petr/ 

Neděle 

16.7. 

15. neděle  

v mezidobí 
 

Slavnost VÝROČÍ 

POSVĚCENÍ 

KATEDRÁLY 

 
Panna Maria Karmelská 

St. Jičín  7:45 

za † manžela Františka 

k 2.výročí úmrtí, dvoje  

† rodiče a za duše v očistci 
/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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Unavená mašinka aneb umění odpočívat 

K mým velkým zálibám patří železnice. Jednou jsem se začetl v atlasu lokomotiv do textu o svém 
oblíbeném motorovém voze přezdívaném „Kvatro“ a jeden údaj o něm mě doslova šokoval. Psalo 
se tam, že v začátcích provozu docházelo u těchto vozů k častým poruchám v důsledku jejich 
přetěžování. „Jak je to možné?“ říkal jsem si. „Vždyť přece stroj je od toho, aby pracoval, na rozdíl 
od člověka klidně i nepřetržitě.“ Dlouho mi tato skutečnost vrtala hlavou. Pokud i některé stroje 
potřebují odpočívat, aby mohly efektivně fungovat, oč více potřebuje odpočívat člověk. Dovedeme 
ale my lidé odpočívat? A dovolím si být v otázce ještě přesnější: Dovedeme my křesťané 
odpočívat? 

Odpočinek neznamená, že nebudeme dělat nic a budeme jen lenošit. Odpočinek především 
znamená umět se zastavit a trochu poodhlédnout od svého rutinního života. Proto je důležitá 
dovolená, proto je důležitý i odpočinek během týdne. Ostatně šest dnů stvořil Bůh pro práci a jeden 
den pro odpočinek. 

Workoholismus je nákaza, která nepříjemně zamořuje naši společnost. V práci jsou lidé tlačeni ke 
stále vyšším výkonům, a tak jsou dnes víc a víc uštvaní a zničení. A tento styl se pak vkrádá  
i do duchovního života. Nejeden křesťan má pak pocit, že i duchovní život stojí na principu pomodlit 
se co nejvíce modliteb, navštívit co nejvíce poutních míst, zorganizovat co nejvíce akcí. Jenže tam, 
kde rosta kvantita, většinou klesá kvalita. A tak můžeme občas pochybovat nad přínosem těchto 
duchovních závodů. Dovolím si je přirovnat k maratonu, který běžec běží na oválu hřiště dlouhém 
půl kilometru. Bude muset hřiště oběhnout dokola devadesátkrát. Bude se sice namáhat, může si 
dokonce namlouvat, jak je dobrý, ale ze svého běhu bude mít určitě menší požitek než běžec, který 
oněch 42 km uběhne někde v přírodě, aniž by musel použít stejnou cestu. 

Život je boj, říká jedno úsloví, a chceme-li ten boj vyhrát, je nutné nejen bojovat, ale také bojovat 
efektivně. To znamená čas od času se zastavit a přemýšlet nad sebou, nad tím, co děláme a kam 
směřujeme. 

Takové zastavení se je třeba modlitba. Ovšem nejde tu o nějaké množství odříkaných básniček, 
kterým říkáme modlitba. Jde o to, abychom se dokázali zastavit a spočinout na chvíli v Boží náruči  
a ptát se Boha, co dělat máme a co ne. Co je důležité a nad čím naopak můžeme mávnout rukou. 

Nebo je takovým zastavením chvíle samoty. Třeba se jen čas od času projít. Nic neřešit, jen prostě 
být. Možná že ve chvíli samoty nám mnoho věcí dojde. 

Zastavením může být i činnost, která nás naplňuje. Někdo rád čte, jiný sportuje. 
Jde o to, dopřát si čas od času něco pro sebe a nevyčítat si to. 

Proto je v našem životě tak důležitý odpočinek, kdy se zastavíme a dopřejeme 
si odstup pro zamyšlení, v kterých oblastech našeho života se jen točíme pořád 
dokola, aniž bychom se hýbali k cíli. A zároveň se zamyslíme, co se dá změnit. 

Umějme odpočívat, aby naše životy byly krásné a smysluplné. Život je příliš 
krátký na to, abychom jej promarnili bez většího užitku. 

/z knihy Mozaika, autor Pavel Moravec, vydalo nakl.Cesta 2013/ 



 

Kdo se v kostele nudí? 
Povídal tuhle sedmnáctiletý mladý muž tatínkovi, když se ráno chystali do kostela: „Mně se 

do kostela nechce. Ještě tak přes kázání to jde, ale pak už je to stále stejné – hotová nuda.“ 
Tatínek nato: „Na fotbale to trvá dvakrát tak dlouho – a tam se nenudíš?“ – „Kdepak, tam se 
nikdo nenudí. Tam tleskají, volají, zpívají, tam to prožívají.“ – „A proč to prožívají – zkus na to 
přijít,“ postrkuje tatínek. „Už to vím“ – svitne synovi – „tam lidé znají pravidla hry, a proto ji 
mohou spoluprožívat a sledovat.“ 

Správně to pochopil ten mládenec. Mše je vzácný poklad, velké drama před Bohem i lidmi. 
Ale kdo o ní nic neví, ten se pochopitelně nudí a čeká jen na konec. 

Proto bychom všechno dění v kostele měli sledovat s otázkou: Proč to tak je, co se mně tím 
říká, jak se mohu zúčastnit? 

O mši svaté je třeba přemýšlet. 

Když se řeklo před koncilem, že jdeme na mši svatou, mínilo se tím: půjdeme do kostela, 
usedneme do lavice a budeme celé mši pobožně přítomni. Loď byla hledištěm, presbytář 
jevištěm. Mši sloužil kněz, ostatní přihlíželi. 

Dnes je to jinak. Už na hlasitosti našich odpovědí, na živém zpěvu se dá poznat, že také 
my sami se můžeme a chceme na bohoslužbě činně podílet. 

Kněz je tu nadále nepostradatelný – předsedá bohoslužbě a vede ji ve jménu Kristově,  
ale my už nejsme pouzí diváci. 

Otcové koncilu roli lidu při mši zvlášť zdůraznili: „Církev chce, aby křesťané nebyli při tomto 
tajemství víry jako vnější a němí diváci, ale aby mu dobře rozuměli a na posvátných úkonech 
se uvědoměle a činně podíleli. – Aby obětovali nejen rukama kněze, ale i sami, v jednotě 
s ním.“ (Konstituce o liturgii – dále jen KL – čl.48). 

Bylo také na čase, aby se lid Boží zase sám ujal toho, co za něho dřív dělal vpředu kostelník 
a vzadu varhaník. 

Takovou velkou chartou práv lidu Božího při bohoslužbě se stalo prohlášení koncilní 
Konstituce o liturgii (čl.14): „Matka Církev si velmi přeje, aby všichni věřící byli vedeni k plné, 
uvědomělé a činné účasti na úkonech liturgie, jak na to křesťanský lid mocí křtu má právo.“ 

Ale nejde tu jen o správné odpovídání a zpívání lidu, o správné postoje, jde tu o víc:  
o „vnitřní“ podílení. O chápání a prožívání toho, co při nedělní mši společně konáme. 

Bez tohoto prožívání bohoslužby srdcem - i když vše při mši sebelíp klape, i když lidé přesně 
odpovídají, zpívají, vstávají – bez vnitřního prožívání to dobrá bohoslužba není, je to jen 
prázdné řinčení a hlučení před Bohem, execírka. 

Zdařilá je naše bohoslužba tehdy, když při ní každý cítí, že s jeho podílením se počítá; 
když prožije pocit opravdového společenství s lidmi kolem sebe; když jde domů naplněn 
radostnou chutí do příštího týdne. Zdařilá bohoslužba je slavnost lásky, je to setkání se živým 
Kristem. 

Hezky se to říká, hezky se to poslouchá, ale jak toho dosáhnout? 

„Chtělo by to co nejvíc změny“ – říkají jedni. „Tyhle stále stejné modlitby a úkony jsou 
únavné. Copak nepřišel Pán Ježíš proto, aby odstranil zmrtvělé farizejské předpisy?  
Pryč s mešními rubrikami! Nahraďme starou poslušnost zákona tvůrčí aktivitou. Co nejvíc 
změny – a bude po nudě!“ 

Co si máme o takových názorech pomyslet? Mají pravdu? Mají, ale jen částečně. 

Bohoslužba je lidská, proto má být i proměnlivá, ale není to kabaret, který vzrušuje stále 
novým programem. Liturgie je kus věčnosti. Dnešní člověk má až po krk změn mimo 
kostel. V kostele nehledá změny, ale cosi stálého, trvalého, pevný a bezpečný řád. Touha 
po stálosti, to je touha po věčnosti. 

Zde vidíme, jak moudrá je naše liturgie. Jsou tam části proměnlivé, a je jich dost. A jsou 
tam části stálé – pevný řád a postup bohoslužby. Má to tedy být vyvážená souhra stálého 
a proměnlivého. Máme dbát o stálé oživování bohoslužby něčím novým, ale v přiměřené 
míře, aby zůstal i klidový prostor k pohroužení do meditace. 

Je tu ještě jedno nebezpečí zevšednění. I sebekrásnější slova a myšlenky stálým 
opakováním ztrácejí smysl a zůstává jen bezmyšlenkovité recitování slov a zvuků. Aby se 
naše bohoslužba nestala naprázdno meloucím kolovrátkem slov a gest, musíme stále 
uvažovat o tom, co říkáme a děláme. 

- Myšlenky mešních modliteb a písní jsou většinou všeobecné. Musíš proto do nich 
vložit svůj osobní úmysl. 

- Myšlenky mešních modliteb a písní jsou často náročné. Liturgie někdy už zpřítomňuje 
ideály, které jsou pro nás teprv hudbou budoucnosti. Musíš je brát jako povzbuzení  
ke krásnému cíli, jako zdroj naděje. 

- V mešní liturgii, v písních, v kázání je krásných myšlenek přemnoho. Není v lidské moci 
je všechny hned uskutečnit. Proto je odříkáme a jdeme dál. Přísloví říká, že nejlepší je 
nepřítelem dobrého. Musíme se učit u záhonu květin. Vidíš celý záhon, je krásný jako 
celek. Ale pak ti padne do oka jedna květina, a tu si vezmeš domů. Dělej to v neděli 
v kostele také tak. 

Proč má nedělní mše tak důležité místo v životě nás, křesťanů? 
– Protože tu živě slavíme to, čím se máme v kostele i venku stát:  
živým společenstvím, spojeným láskou Kristovou. A takový krásný 
cíl stojí za trochu přemýšlení, stojí za trochu vytrvalosti při učení.  
Tedy, chutě do toho!“ 

/Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“, 
zpracoval P. Ladislav Simajchl, pokračování v dalších číslech farního zpravodaje/ 

 

Různá oznámení 
ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB – od pondělí 10.7. do soboty 15.7. bude 

náš o.Petr Dokládal na dovolené v Koclířově u Svitav. Bohoslužby budou 
omezeny. V případě pohřbu kontaktujte prosím o.Dobiju na tel.č. 739 244 464 
- pouze do středy 12.7., poté o.Pawel také odjíždí na dovolenou. Pozdější 
pohřby musí být přeloženy na další týden od 17.7. 


