
 

18. září – 24. září 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.9. 
Sv. Josef Kupertinský St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

19.9. 

Sv. Januária,  

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Janyšku,  

† dvoje rodiče, † bratra,  

za rodinu Vojvodíkovu a 

Gavendovu a za dar zdraví pro 

živou rodinu 

Středa 

20.9. 

Památka sv. Ondřeje 

Kim Tae-gona, kněze, 

Pavla Chong Ha-sanga 

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Benčáka, dvoje 

rodiče, sourozence, zetě, 

švagra, švagrovou, Boží 

ochranu a Panny Marie a duše 

v očistci 
modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.9. 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 
Palačov 16:00 mše svatá 

Pátek 

22.9. 

Pátek 24. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † syna Lukáše Glogara,  

† rodinu Bokovu a Glogarovu 

Sobota 

23.9. 

Památka sv. Pia 

z Pietrelciny, kněze 

 
Běh sv. Václava 

25. ročník 

St. Jičín 

13:00 
za účastníky a pořadatele 

Běhu svatého Václava 

17:00 

za † Martu a Františka Rosovy 

a Boží ochranu a Panny Marie 

pro živou rodinu    /o.Petr/ 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

24.9. 

 

25. neděle 

v mezidobí 

 
HODY Starý Jičín 

St. Jičín  

7:45 
slavná hodová mše svatá  

za farníky   /o.Petr/ 

14:00 TE DEUM, svátostné požehnání 

16:00 
Svatováclavský koncert – ONDRÁŠEK 

Novojičínský sbor ZUŠ 

St. Lhota 10:45 mše svatá     /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

17.9.2017 24. neděle v mezidobí      43./ročník VIII. 
„Ty, Hospodine, vládneš nade vším.“ Ž 1 Kron, 29/ 

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj 
život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, 
nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale 
ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn 
člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy 
odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří 
z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, 
jak přichází se svým královstvím."   /Matouš 16,24-28/ 

Tento úryvek Písma nás přivádí k jádru paradoxu učednictví. Abychom vyhráli, musíme 
prohrát. Abychom získali, musíme se něčeho vzdát. Abychom žili věčně, musíme zemřít. 
Nejsme vybízeni, abychom se snažili kříž hledat, nýbrž pouze abychom od něj neutekli, 
když přijde. 

Možná v nás zarezonují slova Matky Terezy: „Nezáleží na tom, co cítíte, ale co On cítí  
ve vás... Vy a já Mu musíme dovolit žít v nás a skrze nás ve světě.“ 

o Abychom mohli žít, musíme umírat. Aby dobro, které je v nás, mohlo kvést, musíme 
zanechat zlého. 

o Abychom mohli mít podíl na Kristově slávě, musíme mít podíl i na jeho utrpení,  
a to nedává smysl jinak než ve víře v něj. 

Budu prosit o svobodu, abych dokázal/a opouštět zbytečné věci a uvědomoval/a si,  
že spása není jen na mně, že můj život pochází od Boha a že jeho plnost najdu v Bohu. 

 Brát na sebe svůj kříž může znamenat snášet dřinu pracovního dne, chystat ráno jídlo 
pro rodinu, prokazovat náročnou službu nemocnému, přijímat svou nemoc, dokonce 
smrtelnou nemoc. 

 V naší práci chceme být produktivní, využíváme každé minuty. Ale teprve čas mimo 
práci nám umožňuje pochopit její smysl. Jak to vyslovil papež František: „Podceňujeme 
hodnotu kontemplativního odpočinku, jako kdyby byl neproduktivní a nepotřebný,  
ale tak nám uniká to, co je na práci nejdůležitější: její smysl.“ 

Dokážete prožívat biblickou hodnotu „sedmého dne“: chvílí, kdy nic neužíváte, 
nevyděláváte a neprodukujete? 

o Je nemožné následovat Ježíše bez přijetí kříže, bez uznání a objetí všeho, co patří  
k životu. Ježíš mi nedovoluje zavírat oči před tím, co mi působí obtíže, nýbrž chce, 
abych se poctivě otevřel/a v tom, o čem si myslím, že to ohrožuje mou spokojenost.  

Pouvažuji o tom, na čem podle mého názoru závisí mé štěstí, popřemýšlím,  
odkud přichází a nabídnu je zpět Bohu. 

/www.modlitba.net/ 



 

Naše role při nedělní mši 
Církev chce, aby křesťané nebyli na mši svaté jako němí diváci, ale podíleli se na ní uvědoměle, zbožně a činně. – 

Tak si přáli otcové koncilu (KL čl.48). 

Uvědoměle, zbožně a činně – to je trojí požadavek. 

Uvědoměle: máme znát smysl posvátné hry, kterou máme s knězem hrát. 

Zbožně se podílet, to je také srozumitelné. Máme se modlit srdcem, spoluobětovat s knězem a přijímat  
u stolu Páně. 

Požadavek činné účasti připomíná, že se máme všichni podílet na společných modlitbách, zpěvu, úkonech,  
a kromě těchto společných úkonů máme se podílet ještě speciálním způsobem podle svých schopností:  
hudebníci hudbou, zpěváci zpěvem, jiní jako lektoři, ministranti, kostelníci, technici a tak dále. 

A co když na to veřejné konání nemá někdo náturu? Když je mu bližší a milejší usednout v kostele a spíš jen 
přihlížet a naslouchat? – Říkají: má-li liturgie cosi společného s hrou, pak při hře – třebas při fotbale nebo hokeji 
nehrají všichni. Hráčů je jen několik a ostatní jsou diváci. 

U fotbalu to tak je, ale Boží hra má ve svých pravidlech právě to, že hrají všichni. 

Tam, kde se lidé neučí jen tomu, jak to dělat, ale i jak to duchovně prožívat, jaký to má smysl, tam se lidé většinou 
podílejí rádi. I tam se ovšem najdou i lidé spíš tiché a meditativní povahy, ale kdo by jim to měl za zlé, když už jsou 
takoví. 

Kde je a kde není duchovně vyspělá farnost, to poznáte snadno už podle zevnějších znamení: 

 Lidé přicházejí do kostela včas. Se samozřejmostí pomáhají při přípravě bohoslužby. 
 Chvíle ticha jsou soustředěné, při proměňování a u stolu Páně posvátná úcta. 
 Při odchodu z kostela se lidé ve skupinkách zastaví, hovoří – nerozutíkají se hned. 

A jaká jsou vnitřní znamení dobré bohoslužby? Co při ní prožíváme? 

 Cítíme se osobně osloveni. Vyrovnáme se sami se sebou, zbavíme se strachů a neklidu. 
 Prožíváme, že jsme údy bratrského společenství, že patříme k sobě. Smíříme se s druhými nejen 

podáním ruky, i srdcem. 
 Pohřížíme se do modlitby v povědomí přítomnosti Boží. Ježíš je ve středu dění, k němu vše směřuje  

a cílí. On je Učitel a Hostitel, on je Kněz a Obětník. 
 Odcházíme domů povzbuzeni, s novým elánem, s novou myšlenkou pro další dny, pro denní modlitbu. 

Takový cíl stojí za to, abychom se všichni snažili podle svých sil přispět, aby naše bohoslužba nebyla stereotypní, 
posmutnělá, ale živá. Aby byla setkáním s živým Kristem. 

Ještě jedno abychom nezapomněli. Jaká je role, jaké je místo našich dětí? Někteří slouží u oltáře, někteří zpívají 
ve schole, připravují výzdobu. Dělají to spontánně a rádi. Ale kde je jejich místo při mši. Vpředu? 

Posadit děti pohromadě na lavici vpředu v kostele, to znamená přímo je nutit, aby se navzájem rušily, 
popichovaly, když jsou tak natlačené pohromadě. Děti patří k rodičům. 

Ještě jeden důvod mluví proti dětským lavičkám vpředu. Vepředu pro ně vytváříme jakési dětské 
ghetto. Až mu odrostou, nebudou jinde v kostele doma. V pubertě pak z ostychu nebudou chtít jít do 

kostela. Proto děti patří už v dětství tam, kde bude jejich místo stále, doprostřed farní obce. 

Tam jim rodiče pomohou najít píseň. Vedou je ke zpěvu, modlitbě, k povstání, 
pokleknutí. Rodina patří k sobě. 

Nestačí vést děti do kostela jen rozkazem. Kde je bohoslužba živá, kde se 
stále něco děje, kde je to radostná slavnost lidí, naplněných Duchem svatým, 
tam jdou děti do kostela rády. A stejně tak i dospělí. 

Co každý z nás uděláme pro takovou nedělní bohoslužbu? 

/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 farníci a farnice, bratři a sestry. V sobotu 23. září se uskuteční v naší farnosti již 
25. ročník Běhu Sv. Václava. Jako každým rokem, i letos si vás dovolujeme požádat 
o upečení nějakého pamlsku, buchty či bábovky, které potom slouží běžcům 

k rychlému občerstvení, než se po mši svaté dostanou k obědu. Své sladké dary můžete 
přinést v pátek po mši svaté do sakristie (zabalené proti oschnutí), nebo přímo v sobotu 

mezi 10.00 - 11.00 hodinou před kostel. Moc vám děkujeme nejen za dary při letošním 
jubilejním ročníku, ale přijměte upřímné Pán Bůh zaplať i za pečení v ročnících 
předchozích.                 S pozdravem Zdař Bůh,  organizační tým běhu. 

Běh sv.Václava - 25.ročník se uskuteční v sobotu 23.9.2017 na St.Jičíně 
      Program:  8:30 – 9:30 – prezentace u Oční studánky      (startovné: dospělí 60 Kč, 

  10:00 – start chlapci, muži                      děti: 30 Kč) 

10:05 – start dívky, ženy 

12:15 – vyhlášení vítězů před kostelem na Starém Jičíně 

13:00 – mše sv. za účastníky a pořadatele závodu 

18:00 – koncert zpěváka VOXEL v kulturním domě Starý Jičín 

 (Vstupné běžci 50 Kč, neběžci 100 Kč) 

Svatováclavský jarmark se uskuteční v neděli 24.9.2017 na St.Jičíně 
     Zahájení slavnostní mší sv. v 7:45 v kostele sv. Václava, v 9:00 kostýmovaný průvod 

sv.Václava na koni, zahájení jarmarku, k poslechu hraje dechová hudba Starojičané. 

Ukázky předení na kolovratu a zpracování vlny, praní a mandlování. Pro děti historický 

kolotoč a střelba z kuše. Prodej řemeslných výrobků, domácích koláčů atd. 

 


