
 

5. únor – 11. únor 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.2. 

Památka sv. Agáty, 

panny a mučednice 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Cigánkovu 

a Janovskou  /o.Petr/ 

od 18 hod  schůzka farní rady 

a zájemců o dění ve farnosti 

Úterý 

6.2. 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, 

mučedníků 
St. Jičín 8:00 

poděkování za 88 let života, 

přijatá dobrodiní,  

za † manžela, dvoje rodiče, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny /o.Petr/ 

Středa 

7.2. 

Středa 5. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 18:30 

na úmysl otce biskupa 
  /o.Dobija/ 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho 

 

Sv. Josefíny Bakhity, 

panny 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Jiří/ 

Pátek 

9.2. 

Pátek 5. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

za † Marii Hasalovou,  

† manžela, † dva syny, † dvě 

dcery a duše v očistci /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Jiří/ 

Sobota 

10.2. 

Památka sv. 

Scholastiky, panny 
St. Jičín 

 

17:00 
 

za †Annu Pavlíkovou a duše  

v očistci  /o.Petr/ 

Neděle 

11.2. 

 

 

6. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
Panna Maria Lurdská 

 

Světový den nemocných 

 

St. Jičín  7:45 
za farníky /o.Petr/ 

po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá   /o.Jiří/ 

Petřkovice 9:15 mše svatá   /o.Petr/ 

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 

 4.2.2018 –  5. neděle v mezidobí     10./ročník IX. 
Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. 

KDY KONEČNĚ PŘIZNÁŠ, 

ŽE JSI, JAKÝ JSI A PŘIJMEŠ TO? 

- Nejsi zdráv, nemáš vzdělání, rmoutí tě tělesná vada, 

nejsi hezký, mučí tě nepěkný charakter. Nebo rodinné 

prostředí ti nedalo sílu a nepomohlo ti; členové rodiny ti 

nerozumějí; v zaměstnání jen živoříš, ačkoliv bys mohl 

pracovat lépe. Krátce… jsi v sobě omezen a cítíš se tím 

pokořen. Buď upřímný a řekni, že jsi nikdy skutečně 

neuznal hranice svých omezených možností. Důkaz toho? 

Často si myslíš: kdybych měl dobré zdraví, byl bych mohl…, kdyby mně byl otec lépe 

rozuměl… kdybych… a tak vláčíš s sebou rezignaci, kterou často doprovází závist 

a beznaděj. Říkáš si často: ovšem, přirozeně, ten a ten může, ale já… Kdybych měl jeho 

rozum, jeho vzdělání, jeho přizpůsobivost… Kdybych… kdyby…, a v tvém hlase vězí 

nevole, také trochu hněvu proti tobě samému, proti druhým a proti životu. 

- Dokud skutečně nepřijmeš hranice svých možností, nepostavíš nic solidního, neboť 

utrácíš čas touhami po nástrojích, které jsou v rukou druhých, a nevšimneš si, že je 

vlastníš i ty, sice jiné, ale právě tak upotřebitelné. Přestaň konečně hledět na ty, které 

patří druhým; hleď na své vlastní, uchop je a pracuj. 

- Nezapírej hranice svých možností, byla by to pohroma. Zapírání je nesprovodí ze 

světa. Existují-li, zapíráním by dostaly tajemnou sílu k zničení a podminování tvého života. 

Naopak, podívej se jim statečně do tváře, aniž bys přeceňoval nebo podceňoval. 

Můžeš-li přitom něco změnit, proč ještě váháš dát se s klidem a vytrvalostí do práce? 

Nemůžeš-li změnit nic, přijmi to tak, jak to je. Nejde o to, abys „rezignoval“ a sklonil hlavu, 

nýbrž abys ji zdvihl a řekl ANO. Nejde o to, dát se zničit, nýbrž nést a obětovat. 

- Seber se. Bůh tě vidí a v jeho očích nejsi ani méně velký, ani méně milovaný, než 

jakýkoliv druhý člověk, kterému závidíš. Dej Bohu své starosti, trápení, své zármutky 

a spoléhej víc na Jeho moc než na svou zdatnost. V míře, v jaké zjistíš hranice svých 

možností a přijmeš je a Bohu obětuješ – odhalíš, že tvoje chudoba je nesmírným 

bohatstvím.  

- Tvé omezené možnosti nejsou jen překážky, ale jsou to i varovná znamení a pokyny 

Boží, které ti ukazují cestu. Neumíš dobře mluvit?  - Není to znamení, že máš především 

poslouchat? Jsi plachý, stísněný. – Neměl by ses raději zvednout a odejít, než se 

vnucovat? Nejsi intelektuál? A nejsi povolán pro praktickou práci? … atd. 

- Poznej hranice svých možností, přijmi je a obětuj; poznej však i své hodnoty! Máš je. 

Skromnost nezáleží v tom, že se považuješ za lidsky nejubožejšího… To by byla komedie 

nebo hloupost (pokud by ovšem nešlo o duševní poruchu). 

- Přiznat dary, které nám Pán propůjčil, není nic špatného. Byla by to ovšem pýcha, 

kdybychom mysleli, že jsme si je zasloužili nebo získali vlastními prostředky. 

- Opravdu skromný se neleká ničeho, ani sebe; ani svých hodnot, ani hranic možností; 

ani druhých; ani věcí. Bojí se BOHA. 



- Dostaneš-li od přítele dar, otevřeš balík, podíváš se, obdivuješ a poděkuješ. Nebeský Bůh 

ti dal už mnoho darů. Často si ani netroufáš podívat se na ně a potěšit se jimi. Hraješ si 

na ctnostného, ale nejsi vlastně ani zdvořilý. 

- Dary Otce nejsou určeny pro tvou osobní potřebu. Jsou pro druhé a pro něho. Čím více 

něčím jsi a čím více něčeho máš, tím jsi zodpovědnější. Neboj se tedy přiznat své hodnoty, 

ale používej jich. 

- Přijmi se a uplatni; uplatni se i před druhými. Proč se bojíš svého šéfa, svého dělníka, 

člověka, který je chytřejší než ty, toho, který se lépe vyjadřuje, který „tomu lépe rozumí“? 

Proč takový na tebe působí tísnivě? Proč jsi plachý, ochromený svým „komplexem 

méněcennosti“? Protože jsi před druhými nepřijal sebe sama a obáváš se jeho mínění. 

- Máš-li před druhým strach, pomysli, že on by cítil před tebou úctu, kdybys ty přijal být 

sebou samým, neboť každý člověk je před druhým omezen proto, že je sebou a nemůže být 

tím druhým. 

- Nepřej si žít životem druhého, není „šit na tvou míru“. Otec každému z nás udělil život 

„na míru“; chtít si „obléci“ život druhého by byl omyl, asi tak jako bys chtěl nosit oblek svého 

přítele jen proto, že jemu padne bezvadně. 

- Nestarej se o úsudek druhého. Přijme tvá omezení, přijmeš-li je i ty. Neodpustí však, ucítí-

li, že někdo, kdo se stydí nebo má strach, hledí ho oklamat tím, že by se rád zdál někým, kým 

není. Řekni upřímně: To nevím… K tomu nemám sílu… Tomu nerozumím… A druhému tím 

prokážeš službu: lidé potřebují rozhovor s těmi, kteří uznávají své omezené možnosti, aby 

uznali své vlastní hranice. 

 

- Buď sebou! Druzí tě potřebují takového, jakého tě chtěl mít Pán. Nemáš právo se 

přetvařovat, hrát komedii; druhé tím mystifikuješ. Řekni si: Mohu mu něco nabídnout, protože 

nikdy nepotkal takového, jako jsem já, a nikdy už takového nepotká, protože jsem z rukou 

Božích vyšel v jediném exempláři. 

- V jistém smyslu jsme nehotoví. Teprve všichni lidé dohromady  

tvoří lidstvo a v Kristu – mystické tělo.  

Tvé hranice jsou vlastně výzvou ke spojení se všemi ostatními v lásce. 

- Měj jen jediné přání: být v plnosti a „bez škrtání“ takovým,  

jak si tě přeje Bůh… a budeš dokonalý. 

/z knihy „Mezi člověkem a Bohem“, napsal Michel Quoist,  
vydalo nakl.SCRIPTUM Praha1991/ 

Pozn. tato kniha je dostupná také v naší farní knihovně  
 

Různá oznámení 
 

Sběr kol pro Afriku v naší farnosti 

Milí farníci,  
jistě jste si při návštěvě farní knihovny všimli, že v garáži, přes kterou 
cesta do knihovny vede, se začaly hromadit jízdní kola. Ne, to nepřijela 
k otci na faru velká návštěva. To jsme jen od nového roku změnili adresu sběrného místa, 
a kola, darovaná africkým školákům, vybíráme znovu na faře. Pokud máte doma přebytečný 
bicykl, i nepojízdný, nebo jen náhradní díly, máte tak možnost pomoci chudým dětem v Gambii 
k usnadnění cesty za vzděláním. Díky tomuto projektu už bylo darováno více než 20 tisíc kol 
různého technického stavu, z nichž asi 6500 bylo odvezeno školákům v Gambii. Za váš případný 
dar vás čeká milé slovo a malá pozornost. Sbírka probíhá každý první pátek v době od 16.00 
do 16.30 hodin ve farní garáži. Za spoluorganizátory sbírky - KDU-ČSL Starý Jičín, Pavel Vahalík 

VIR – Postní duchovní obnova 

pro mladé muže od 17 do 35 let 

 vede Mons. Adam Rucki 

 možnost se připravit na velikonoční svátky 

 koná se o víkendu 23. – 25. 2. 2018 
 

Slovo VIR neoznačuje původce nakažlivé nemoci či zhoubný počítačový 
program, ani se nejedná o žádnou zkratku. Význam musíme hledat v latině, kde 
toto kratičké slůvko nese význam ‘muž’. A není náhodou, že je od něj odvozen 
také výraz ‘virtus’ neboli ‘ctnost’, tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každého 
muže. 

Různí lidé prožívají vztah k Bohu různými způsoby. Těmto způsobům, těmto 
cestám duchovního života, můžeme říkat ‘spiritualita’. 

Nabízíme mladým mužům příležitost k prožívání a oživení duchovního života – 
víkendovou duchovní obnovu, takzvané rekolekce. 

Program rekolekcí 
Tyto rekolekce poskytují příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, proto jejich 
program probíhá především v tichu. Má v něm své místo rozjímání nad Písmem, 
lectio divina, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost 
k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Konkrétní program je představen při 
zahájení rekolekcí. Rekolekce začínají páteční večeří (asi v 18.00) a končí 
nedělním obědem (asi ve 12.00) 
 

Pro koho jsou určeny 
Zváni jsou všichni mladí muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení 
modlitby, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo jsou ochotni 
na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat 
meditaci, modlitbě a duchovním věcem. 
 

Ubytování a strava 
Seminář zajistí vše potřebné. Nemusíš si brát spacák. Strava je zajištěna od 
páteční večeře do nedělního oběda. 

Přihlašování 
Přihlašování je možné pomocí elektronického formuláře na 
www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust,  a to do 16. února. Kapacita je 
omezená, přihlašujte se, prosím, co nejdříve! Děkujeme! 
 

Jak se k nám dostanete 
Z hlavního nádraží tramvajemi 2, 4, 6 na zastávku Náměstí republiky. Budova 
semináře se nachází vedle kostela sv. Michala. 
Další informace můžete získat zasláním dotazu na  projektvir@gmail.com 

http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust

