
 

18. červen – 24. červen 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.6. 

Pondělí 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Jana Krutílka, † rodinu 

Vahalíkovu, duše v očistci  

a Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro celou 

rodinu 

Úterý 

19.6. 

Sv. Jana 

Nepomuckého 

Neumanna, biskupa 

St. Jičín 17:00 

za † Aloise Vahalu, duše 

v očistci a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Středa 

20.6. 

Středa 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní,  

za †  rodiče, † 2 syny, duše 

v očistci a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.6. 

Památka  

sv. Aloise Gonzagy 

Palačov 16:00 mše svatá   /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

22.6. 

Sv. Paulína 

Nolánského, biskupa 

Sv. Jana Fishera, 

biskupa, a Tomáše 

mora, mučedníků 

St. Jičín 
17:00 

 

za † Martu Kovařčíkovou,  

† manžela, dva syny,  

za řeholní sestru Radimu 

Pavlíkovou, za dar zdraví  

a Boží požehnání pro živou 

rodinu  /o.Petr/ 

Bernartice 16:00 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

23.6. 

Sobota 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za nedožitých 90 let Vlasty 

Dorazilové a † manžela 

Vratislava a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Neděle 

24.6. 

 

Slavnost 

NAROZENÍ SV. 

JANA KŘTITELE 

 

St. Jičín  7:45 

za rodinu Handrychovu, 

Hrachovcovu, za vnučku 

Rozálii, dceru Moniku, syna 

Jana a ochranu Boží a Panny 

Marie   /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 
mše svatá /o.Petr/ 

křest: Karolína Šimurdová 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz
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 17.6.2018   11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ            29./ročník IX. 
Boží slovo je semeno, Kristus je rozsévač; každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. 

Závislost na Bohu 
Zahradník zasadil na zahradě mladičký stromek.  

Dal si záležet, aby stromek měl ty nejlepší podmínky 

k životu. Vykopal jámu dostatečně velkou, aby v ní mohl 

rozprostřít všechny kořínky, zasypal je speciálně 

namíchanou hlínou, přiměřeně udusal, zarazil kůl a stromek k němu přivázal. 

Nezapomněl samozřejmě ani na hojnou zálivku. Denně se chodil dívat, jak se 

stromku daří, a radoval se, když bylo vše v pořádku, stromek se ujal a začaly 

mu pučet první lístky. 

Zpočátku byl stromek za všechnu tu péči velice vděčný. Stěhování se mu 

vůbec nelíbilo; když měl všechny kořeny ve vzduchu, vyděsilo ho to a obával se 

o svou další existenci, takže se mu ulevilo, když byl znovu pevně usazen v zemi 

a zdálo se mu jisté, že už s ním nikdy nikdo nebude hýbat. 

Po nějakém čase, když se jeho kořeny pevně uchytily v zemi a ta mu 

poskytovala vše, co k životu potřeboval, si začal připadat stále více 

soběstačný a samostatný. Zahradníkovy návštěvy a péče se mu 

přestaly líbit. Vnímal je jako ponižování a projev nedůvěry.  

Ze všeho nejvíc mu vadil kůl, ke kterému byl přivázaný. Čím víc 

o tom přemýšlel, tím víc se cítil zahradníkovým jednáním uražen. 

Nejdříve se vztekal sám pro sebe, ale při jedné zahradníkově 

návštěvě dal svému hněvu volný průchod: „Prosím tě, mohl bys mě 

už konečně zbavit toho potupného kůlu? Copak si myslíš, že se bez 

něho neobejdu? Chováš se ke mně, jako bych pořád potřeboval 

nějakou podporu a opečovávání. To sis nevšiml, jak jsem velký a silný? Myslel 

jsem si, že mě máš rád, ale už jsem přišel na to, že se chceš jen vytahovat 

a dokazovat mi svou nenahraditelnost. To si myslíš, že ti uteču, a proto mě 

necháváš uvázaného jako psa u boudy?“ Zahradník stromku vysvětloval, že ho 

kůl chrání před silným větrem a pomáhá mu rovně růst, ale stromek tomu 

nechtěl rozumět. Trval na odstranění kůlu, a když mu zahradník nechtěl 

vyhovět, stromek mu začal sprostě nadávat. Zahradník si řekl: „No dobře, tak 

ať je po tvém.“ A kůl odstranil.  



Stromek ani nepoděkoval, ale byl rád, že dosáhl svého. Jeho sebevědomí 

povyrostlo. Cítil se silný a všemohoucí. To mu pomohlo nějaký čas stát zpříma. 

Když však nadšení z nabyté svobody pominulo, stromek stále silněji cítil, že to 

nebude mít jednoduché. Nikdy dřív si neuvědomoval, jak je jeho vlastní koruna 

těžká a jakou sílu má vítr, který se do ní občas opírá. Navíc ho stále víc trápila 

žízeň, protože už dlouho nepršelo a zahradník ho po tom nenávistném projevu 

přestal zalévat, a když šel náhodou kolem, tvářil se, že ho nevidí.  

Stromek se to snažil zvládnout sám. Bojoval, ale stále více cítil, že v tomto boji 

nemůže zvítězit. Teď když už bylo pozdě, poznal, že zahradníkova péče nebyla 

projevem moci a síly, ale lásky. Litoval toho neblahého dne, kdy se postavil proti 

svému zahradníkovi, a snad by se i rozplakal, kdyby tolik netrpěl suchem. Rozhodl 

se, že zahradníka poprosí o odpuštění a záchranu, ale zahradník se jako naschvál 

neobjevoval. Stromek čekal den, dva, tři… a stále nic. Čtvrtý den už stromek 

počítal hodiny, protože byl přesvědčen, že je to poslední den jeho života. 

Když už si stromek myslel, že nadešla jeho poslední hodinka, projevil svou lítost 

aspoň jen tak, jakoby do prázdna, aby neumíral se svou vinou. Myslel si, že ho 

nikdo neslyší, ale sotva nahlas vyznal svou chybu, objevil se zahradník a jakoby 

náhodou měl s sebou vše, co bylo k záchraně stromku potřeba: kůl, palici, kus 

provazu i konev s vodou. Záchranné práce trvaly jen chviličku. Stromek se 

překvapením nezmohl ani na slovo, ale když díky zahradníkově péči přišel trochu 

k sobě, pěkně poděkoval a poprosil o další péči a ochranu.  A pokud se znovu 

nezbláznil a nevzbouřil proti svému ochránci, roste a přináší hojné ovoce  

až dodnes. 
/P.Václav Trmač, z knížky Naslouchat viděnému, vydala farnost Brno-Lesná 2017/ 

Různá oznámení 

PROGRAM CHARISTMATICKÉ KONFERENCE 
BRNO 11. - 15. 7. 2018 

Motto: 

„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 

STŘEDA 11.7. 

od 12.00 - registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV 
      19:00 - Mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela 

ČTVRTEK 12.7. 

9.00     modlitba chval 
9.45     přednáška Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) – P. Vojtěch Kodet 
15.00   přednáška Život „na bojišti“ – Pavol Strežo 
16.45   mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil) 

19.00   večer chval (kapela Heartbeat (SK)/cimbálovka  
             + ochutnávka vín/divadlo pro dospělé – V. Marčík) 
PÁTEK 13.7. 

9.00     modlitba chval 
9.45     přednáška „Opásáni pravdou...“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek 
– po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství) 
15.00   přednáška „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) – P. René-Luc 
16.45   mše sv. (P. Aleš Opatrný) 
19.30   Paralelní večerní programy na různých místech v Brně: 

1. Bož. velkorysost – P. Ladislav Heryán – kostel sv. Augustina 
2. Vyhrazeno pro mladé – P. René-Luc – BVV, pavilón V 
3. Projekt „Mary's Meals“ – Magnus MacFarlane-Barrow – BVV, pavilón F 
4. Chrám uprostřed tržiště – Juraj Jordán Dovala – kostel sv. Janů (minorité) 
5. Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše 
6. Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV, pavilón G 
7. Koncert kapely Shirim Ashirim – bazilika Nanebevzetí P. Marie, Staré Brno 

 

SOBOTA 14.7. 

9.00     modlitba chval 
9.45     přednáška „Křesťan v plné polní.“ (Ef 6, 11n) – P. René-Luc 
15.00   přednáška „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6, 17) – P. Petr Karas 
16.45   mše sv. (P. Radek Tichý) 
19.30–21.00 modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem 
  

NEDĚLE 15.7. 

9.00     modlitba chval 
9.45   přednáška „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,18-20) – s. Veronika K. Barátová 
11.00   mše sv. (Mons. Pavel Konzbul) a závěr konference 
  

Změna programu vyhrazena! Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast možná 
také na části programu. Přihlašování a podrobné informace na: konference.cho.cz. 

*************************************************************** 

Pozvánka na pouť do Staré Vody - neděle 22. 7. 2018 
Od vysvěcení kostela sv. Anny ve Staré Vodě (město Libavá) uplynulo 330 let. 

Každoročně je k této pouti vypravován autobus z farnosti Hustopeče. Letos můžeme 

k významnému výročí přibrat i zájemce z naší farnosti.  

Odjezd autobusu v neděli 22. července bude v 11 hod z náměstíčka Starého Jičína, 

dále pojede přes Starojickou Lhotu, Palačov, Porubu, Hustopeče, Špičky a Bělotín. Cena 

za autobus je 200,- Kč. Cestou se jako vždy krátce zastavíme u Panny Marie ve Skále.  

Poutní mše sv. ve Staré Vodě začíná v 15 hodin. Bude celebrovat o.biskup Mons. 

Martin David.  Po mši svaté se jde procesím ke Královské studánce, kde bude 

požehnání a ukončení pouti. Předpokládaný odjezd autobusu ze Staré Vody je mezi 

18.-19. hodinou, návrat domů pak okolo 21 hod.  

Zájemci se mohou zapisovat na listinu v předsíni našeho kostela do konce června. 


