
 

4. září – 10. září 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.9. 

Pondělí 22. týdne 

v mezidobí 

Janovice 9:00 
hodová mše svatá za děti  

a mládež  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Urbanovy, 

Prašivkovy, 2 zetě a ochranu 

Panny Marie pro živé rodiny 

Úterý 

5.9. 

Sv. Matka Tereza 

z Kalkaty 
St. Jičín 17:00 

za † Miladu Beňkovou,  

† manžela, † 2 rodiče,  

† sourozence, živou rodinu, 

Boží ochranu a Panny Marie 

Středa 

6.9. 

Středa 22. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Věru a Františka 

Dokládalovy (k výročí svatby) 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

7.9. 

Sv. Melichara 

Grodeckého, kněze  

a mučedníka 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

8.9. 
Svátek Narození 

Panny Marie 

St. Jičín 17:00 

za † manžela, † rodiče 

Krutílkovy a Skýpalovy  

a † syna, ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

9.9. 

Sv. Petra, Klavera, 

kněze 
St. Jičín 

 

 

17:00 

 

 

za † Karla Rosu, † manželku 

Ludmilu, za dar zdraví a Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živé rodiny 

Neděle 

10.9. 

 

23. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 

za † Jaroslava Kovařčíka, 

dvoje rodiče, bratra, švagra,  

za řeholní sestru Radimu, za 

dar zdraví, ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu  /o.Petr/ 

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

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Dobija/ 
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Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

3.9.2017 22. neděle v mezidobí      41./ročník VIII. 
„Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj.“ Ž 62 

V tichu ranního úsvitu 

Pane Ježíši Kriste,  

v tichu ranního úsvitu přicházím k tobě.  

V pokoře a s důvěrou tě prosím o tvůj pokoj, 
moudrost a sílu.  

Dej, ať se dnes dívám na svět tvýma láskyplnýma 
očima.  

Dej mi pochopit, že veškerá sláva církve tryská jako 
pramen z tvého kříže.  

Dej, ať přijmu svého bližního jako člověka, 
kterého chceš skrze mě milovat. Daruj mi 
ochotu oddaně mu sloužit a rozvíjet v něm 
všechno dobré, cos do něho vložil.  

Ať má slova vyzařují laskavost a celé mé chování ať 
přináší pokoj.  

Ať se v mém duchu uchytí jen ty myšlenky, které šíří 
požehnání.  

Uzavři mé uši před každým zlým slovem a před 
každou zlomyslnou kritikou.  

Ať můj jazyk slouží pouze k dobrému.  

Ale především mi, Pane, dej, ať je ve mně tolik radosti 
a laskavosti, aby všichni, s nimiž se setkám, mohli 
pocítit tvou přítomnost a lásku.  

Obleč mě slávou své dobroty a krásy tak, abych po 
celý den zjevovala tebe. Amen. 

/Marie od Ukřižovaného Ježíše, známá i jako Miriam z Abellinu/ 

 



 

Nedělní bohoslužba – věc celé farnosti 
Jak jsme viděli a slyšeli při cestách sv. Otce, Afričané a Indové při nedělní mši svaté tančí. Rytmický pohyb, 

hudba, tanec, zpěv, všechny tyto spontánní projevy radosti uplatňují při bohoslužbě. Každý národ má právo  
chválit Boha po svém. 

Kdysi to tak bylo asi ve všem křesťanstvu. Ještě Klemens z Alexandrie píše: „Tanec, který doprovází modlitbu, 
dává duši křídla k výstupu k nebesům.“ I ve středověku byly ještě taneční pohyby součástí bohoslužby.  
Při velikonoční sekvenci například dělal rytmické pohyby biskup se svou kapitulou a podle nich i lid v katedrále. 

I my v dnešních dobách máme právo slavit liturgii jako radostnou, posvátnou hru před Bohem. Každý máme při ní 
mít svou roli. Podle svých schopností smíme hrát a tančit, jako David před archou.  

Němý, hluchý, pasivní divák – takový tu nemá být žádný. 

Jakou roli tu hraji já? Čím přispívám ke společnému slavení, ke zdaru a kráse naší bohoslužby? Tuto 
otázku bychom si měli každý občas položit. 

Kdesi jsem četl, jak viděl náhodný návštěvník nekřesťan běžnou nedělní bohoslužbu: 

„Lidé se tam scházejí, ale jsou to asi samí nepřátelé: neusmějí se na sebe, nepozdraví se. Proč se vůbec 
sešli? Čte se jim z posvátné knihy, a jedni se při tom rozhlížejí, jiní listují v knížce, co mají před sebou.  
Proč to čtou, když to neposlouchají?  

Venku na vývěsce stálo, že to bude slavnost. Ale ten vedoucí vpředu je zasmušilý. Nikde ani stopy 
radosti. Proč tomu říkají slavnost? Pak začne společný zpěv, ale kdepak společný. Mnozí otevřou ústa,  
jen když zívají. Proč se zpívá, když se nezpívá? 

Pak ten vpředu cosi bez zájmu mluví a lidé bez zájmu čekají, kdy skončí. Proč tak dlouho mluví,  
když to nikoho nezajímá? Potom se ten vpředu modlí. Možná, že to jsou pěkné modlitby, ale říká je rychle 
a bez přestávky, není možné se nad něčím zamyslet. Proč ne raději méně a rozvážně? 

Pak zve lidi ke stolu, ale mnozí pozvaní nepřijdou. Proč šli vůbec do kostela, když tam pohrdají vším,  
co se děje?“ 

Říkáte si teď možná v duchu: naštěstí takhle ošklivé to u nás všechno není. Ale k dokonalé souhře všech máme 
také ještě kus cesty. Vy abyste konali každý to, co přísluší vám. Všichni se máme podle svých možností přičinit, 
aby nedělní bohoslužba v naší farnosti byla oduševnělá, krásná, radostná. Abychom odtud odcházeli 
posíleni a potěšeni. 

Před koncilem byli za nositele liturgického dění uznáváni jen kněží. Dnes platí, že dobrá nedělní bohoslužba je 
záležitostí všech (KL čl.29). 

Tohle se dobře poslouchá. Ale jak to tedy budeme u nás dělat, aby na nás neplatila žádná z výtek onoho cizince 
ze začátku kázání? 

Hned předem si řekněme: přestože liturgie je hra, posvátná hra Božích dětí před Boží tváří, těžiště živé 
bohoslužby není ve zvláštních atrakcích – ty ať jsou vždy svátkovou výjimkou – ale v prostých věcech oduševnělého 
konání bohoslužby nejen tělem, ale i duchem a srdcem. 

 Všimni si sousedů při příchodu do kostela. Usměj se, podej ruku, přátelsky zamávej, šeptni slovíčko. 
Boží majestát tím neurážíš – jen usnadňuješ lidské společenství. 

 Naslouchej čtení soustředěně, pozorně. Posluž ostatním jako lektor. 
 Na lavicích jsou kancionály. Založ si v nich písničky už přede mší, nalistuj píseň a nabídni i sousedům. 

A zpívej chutě, ať povzbudíš i ostatní. 
 Při společných modlitbách ať jsi účasten hlasem i srdcem. 
 Sleduj modlitby kněze a souhlas vyjádři energickým amen. 
 Zúčastňuj se všeho dění ve farnosti. Pomáhej, kde a jak jen můžeš. Vždyť to jsou kroky k setkání 

s Pánem Ježíšem. 

Farnost má podle svých sil nedělní bohoslužby spoluorganizovat s knězem. 

– Divadelní laciné efekty do kostela nepatří, to je pravda, ale přesto uvažte: co by řekla rodina, které by 
hospodyně každou neděli předkládala stejné jídlo? I v kostele se mají promyšleně střídat písně, roucha, 
symboly, výzdoba, osvětlení. A kde by na to vše měl stačit sám kněz? Zdá-li se vám tedy, že naše bohoslužba 
je dosud monotónní, málo živá – pak pomozte všichni, aby nebyla. Vymýšlejte, hledejte, pomozte udělat, co by 
zkrášlilo a zniternilo nedělní cestu farní rodiny k Pánu Ježíši. 

R. Guardini napsal: „Liturgie je posvátná, radostná hra před Bohem. Slavit liturgii znamená poslechnout 
příkaz Páně a být jako děti. Vzdát se své dospělosti, která chce jednat vždy účelně. Hrát si a tančit jako David 
před archou. Může se stát, že přestárlí lidé, kteří už se nedovedou stát dětmi, budou na to rozmrzele hubovat.  
I Davidovi se stalo, že se mu jeho vlastní žena vysmívala.“ 

My už jsme si odvykli hrát. I dětem dnes zbývá na hraní málo času. Musí do hudebky, do rytmiky,  
do angličtiny, do plavání, do tělocviku – a nakonec musí do ordinace psychiatra. Ani sport už není pro mládež 
hrou, ale tvrdým výcvikem za účelem nejlepších výkonů, úspěchů, vítězství. Nesportuje se, nehraje se  
pro radost ze hry, ale pro vítězství. 

My křesťané jsme při nedělní bohoslužbě také dost vzdáleni Guardiniho představě,  
že máme konat liturgii jako radostnou hru před Bohem. Zpěv je nám povinnou součástí 
bohoslužby – ne radostným prozpěvováním. Obětní průvod a ostatní průvody jsou 
vážným konáním – ne radostných tanečním kráčením vstříc Pánu a spolu s Pánem. 
Musíme se té radostné hravosti nově učit. 

„Smích je nejsilnější zbraní naděje“ – napsal americký teolog Harvey Cox.  

Pomozme tedy všichni, aby naše nedělní bohoslužby byly tak krásné, že se srdce směje  
/Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“, 

zpracoval P. Ladislav Simajchl, pokračování v dalších číslech farního zpravodaje/ 

Různá oznámení 
Milí rodiče, milé děti   

Zdravíme vás v novém školním roce. I letos bychom vám rádi nabídli výuku náboženství. 

Předkládáme vám předběžný návrh vyučování náboženství. Po obdržení přihlášek  

a zjištění počtu dětí ve skupinách, může ještě dojít k nějaké úpravě. 

1. ročník - pondělí - 5. vyučovací hodina (11:35 - 12:20) - Monika Randusová 

2. ročník - pondělí - 5. vyučovací hodina (11:35 - 12:20) - Marcela Cigánková 
3. ročník - čtvrtek  - 6. vyučovací hodina (12:30 - 13:15) - Marcela Cigánková - příprava 
k 1. sv. přijímání 
4. a 5. ročník - pondělí - 6. vyučovací hodina (12:30 - 13:15) - Jana Hasalová   
4. a 5. ročník - pondělí - 7. vyučovací hodina (13:15 - 14:00) - Marcela Cigánková 
6. - 9. ročník - úterý - 7. vyučovací hodina (13:15 - 14:00) - Jiří Adamec (po domluvě  
s dětmi možnost výuky 2 hod co 2 týdny) 
  

Pro letošní školní rok bylo obtížné sestavit rozvrh, a proto velmi děkuji paní učitelce  

Monice Randusové a Janě Hasalové, za jejich ochotu a pomoc s výukou náboženství. 

Ještě poznámka pro 4. a 5. ročník: děti se budou vyučovat 

podle stejných osnov. Uveďte prosím do přihlášky, jestli vám vyhovuje  

6. nebo 7. vyučovací hodina. 

Přihlášky do náboženství dostanou děti ve škole  
a prosíme o jejich odevzdání třídním učitelkám nebo M. Cigánkové 

do pátku 8. 9. 

Od pondělí 11. 9. bychom již začali s výukou náboženství. 

Milé děti,  

přejeme vám i rodičům v novém školním roce hodně sil, spoustu radosti 

a pěkných zážitků a k tomu Boži požehnání a dary Ducha svatého. 

Těšíme se na vás!!!     
Marcela Cigánková 


