
 

21. květen – 27. květen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.5. 

Sv. Kryštofa 

Magallanese, kněze,  

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní pod ochranou 

Panny Marie, za duše v očistci 

a za živou rodinu Váchovu 

májová pobožnost 

Úterý 

22.5. 

Sv. Rity s Cascie, 

řeholnice 
St. Jičín 8:00 

za † rodiče a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou rodinu  

májová pobožnost 

Středa 

23.5. 

Středa 7. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † rodiče Macháňovy a 

Janyškovy, † zetě Františka 

a za duše v očistci   /o.Dobija / 

májová pobožnost 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

24.5. 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného 

kněze 

Hůrka - 
nebude mše svatá  

(přesunuto na středu 30.5.)  

St. Jičín 8:00 úklid vnitřku a okolí kostela 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

25.5. 

sv. Bedy Ctihodného, 

kněze a učitele církve 
 

Sv. Řehoře VII., 

papeže 
 

Sv. Marie Magdalény 

de´Pazzi, panny 

 

St. Jičín 17:00 

 

za Františka Heralta, dvě 

manželky, ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 

Heraltovu a Bezděkovu 
májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

26.5. 

Památka sv. Filipa 

Neriho, kněze 

St. Jičín 

 

 

7:30 

 
18:00 

za † Lidušku Staňkovou,  

† manžela a za živou  

a † rodinu a duše v očistci 
májová pobožnost 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Bernartice 9:00 mše svatá za biřmovance /o.Jiří/ 

Neděle 

27.5. 

Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

St. Jičín  7:45 

na úmysl návštěvníků Noci 

kostelů /o.Petr /  

májová pobožnost 

Bernartice 10:00 
mše svatá s udělováním 

svátosti biřmování  
           /o.biskup František Václav/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 
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                                                                 25./ročník IX. 
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 

Bez Ducha svatého by ... 
 Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou 

historickou osobností. 

Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich 

životech. 
 

 Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem. 

S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít 

i ve všech protivenstvích. 
 

  Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou. 

S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší 

konkrétní situace. 
 

  Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou  

z mnoha informací. 

S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem. 
 

 Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými 

rituály, či magií. 

S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu. 
 

 Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem. 

S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem. 
 

 Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí. 

S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím 

osvobození a záchranu od zla. 
 

 Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi 

sociální činností. 

S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí. 

Duch svatý se nabízí každému! 
/www.pastorace.cz/



Ponocovat v chrámě? Motto Noci kostelů 2018!  
Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc 
v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon 
(Český studijní překlad z roku 2009). Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, 
jde o zajímavý text s velkým příběhem. 

První kniha Paralipomenon, nazývaná také Letopisů či Kronik, vznikla se značným 
odstupem od doby, kterou se snaží postihnout. Popisuje totiž historii, kterou nám v Bibli 
zachytila také První a Druhá kniha Samuelova a která spadá do období kolem roku 
1000 př. Kr. Kniha však vznikla nejméně o 500 let později, jak zachycuje právě devátá 
kapitola, která je v textu určitou výjimkou! 

Jak se tehdy psala data? 
Autor První knihy Paralipomenon se pokouší zakotvit text do hlubšího historického 
rámce a volí k tomu tehdy běžný způsob pomocí rodokmenů, tedy vyjmenovává 
rodokmeny Izraelských praotců až do doby pisatele. Není to bez důvodu, protože 
Izraelité žili na svém území rozděleni podle kmenů v různých oblastech. V osmém 
století př. Kr. totiž padlo území na severu (Severní Izrael) a v šestém století př. Kr. byla 
i jižní část Izraele – Judsko – dobyta Babylóňany. Mnozí se ocitli v zajetí, mnozí padli, 
další byli rozehnáni. Po těchto událostech se nesnadno dohledávalo, kdo přežil. 
A právě do této bilance historických kořenů patří i verš, o který nám jde. 

Když pisatel uteče od tématu… 
Mezi vyjmenovávanými lidmi je velká pozornost věnována těm, kteří sloužili správě 
Jeruzalémského chrámu a úkolům spojeným s bohoslužbami. Zde autor – možná 
záměrně, možná jen proto, že se rozpovídal – zaběhne do konkrétních detailů, jak chod 
chrámu kdysi vypadal. S vlastním rodokmenem to již nemá mnoho společného, snad 
kromě faktu, že se i tyto služby v chrámě předávají v určitém rodě. Z vyprávění se 
dozvídáme, že mezi služebníky chrámu byla také skupinka mužů, kteří měli za úkol 
střežit chrám v noci a ráno otvírat brány pro poutníky. Šlo o dobrovolníky, kteří podle 
rozpisu přicházeli v určený čas, vykonali svůj úkol a vraceli se k rodině. 

Není chrám jako chrám 
Pro lepší představu je možná důležité uvést, že chrám v pojetí Starého zákona nebyl 
kostel tak, jak si ho dnes běžně vybavíme v křesťanském pojetí. Chrám bylo velké 
nádvoří, kde se lidé scházeli. Na této veliké ploše stála svatyně, kam však nesměl 
vstoupit nikdo kromě určených kněží. Před svatyní hořel oheň, na kterém se přinášely 
oběti (část zabitého zvířete, plodiny polí…). Přijít do chrámu znamenalo vstoupit 
na obrovské nádvoří, kde se scházely stovky lidí, kteří diskutovali, tvořili hloučky, 
naslouchali znalcům posvátného textu Písma… Tato velká plocha je dodnes patrná 
v Jeruzalémě na Chrámové hoře. 

Ponocovali v chrámě… 
Naši pozornost může zaujmout překlad zmíněné věty. Jako alternativu překladu 
vybíráme nejrozšířenější Český ekumenický překlad (1979): „Jiní ponocovali kolem 
Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat.“ Klíčovou roli 
zde hraje hebrejské slovo „jalinu“, které znamená v původním významu „zastavit se 
na noc“. Slovo ponocovat však nelze chápat jako nějakou party. Šlo o čestný úkol, 
více méně odpovídající dnešnímu zaměstnání v armádě či u policie. 

Máme před očima nejen oddané zbožné muže, kteří si po generace předávali úkol, 
ale s velkým obdivem můžeme sledovat propracovaný systém ochrany posvátného 
místa, motivaci těchto možná obyčejných lidí i zvláštní hodnotu, která jim dávala 
sílu věnovat svůj čas i spánek něčemu vzácnému, co přesahuje běžné starosti 
o živobytí. 

Dnes můžeme ponocovat v chrámě my 
A tak se i my můžeme zastavit v chrámech našich měst  
a obcí a spolu s lidmi, kteří přijali za svůj úkol slavit bohoslužbu 
na těchto posvátných místech, „ponocovat“ nebo lépe 
zaposlouchat se do velmi jemné řeči Božího hlasu, který 
každého člověka po tisíciletí zve, aby překročil práh obyčejných 
starostí a ztišil své srdce před posvátným… 

/Mgr. Michal Němeček,  
ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského/ 

Různá oznámení 
DEN DIAKONIE – neděle 27. května 2018 

Již 25 let pomáhaj í pracovníci Diakonie ve Valašském Meziříč í seniorům, nemocným, 
l idem se zdravotním post ižením č i l idem s nevyléč itelným onemocněním a podporují  

pečujíc í rodiny, aby nebyly v péči o bl ízkého č lověka osamoceny.  
Pojďte spolu s n imi os lavit  čtvrtstolet í jej ich práce pro druhé, kterou dělaj í  rádi.  

PROGRAM:  Zahrada hospice CITADELA, Žerotínova 1421  
10.00       Slavnostní bohoslužba  
15.00       Zvonky dobré zprávy  –  hra na ruční zvonky z Ratiboře  

Zahrada Domu sociálních služeb, Žerotínova 319  
12.30       Cimbálová muzika  BAČA 
13:30       Slavnostní zahájení  
14:00       Cvrčci  –  dětský pěvecký sbor  ZŠ Starý J ičín  
14:30       Basové G  –  sbor Gymnázia Fr. Palackého  
15:30       Pavel Helan –  písničkář, patron Diakonie  
17:00       DOCUKU  –  folklorbeatová kapela  

Pro děti je př ipraven program plný soutěží,  her, tvořivých dí len, včetně skákacího 
hradu, slack l inu a canisterapie. Občerstvení zaj ištěno. Vstup je volný.  

Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.  Pořadatelem je 
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříč í a Diakonie ČCE - hospic CITADELA  
ve spolupráci s Východomoravským seniorátem a Farním sborem ČCE ve Valašském 

Meziříč í. Akce se koná pod zášti tou hejtmana Zl ínského kraje Jiř ího Čunka  
a starosty města Valašského Meziříč í  Roberta Stržínka. 


