
 

2. červenec – 8. červenec 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.7. 

Pondělí 13. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za vnoučata Moniku a Jana, 

jejich rodiče, ochranu Boží  

a Panny Marie, andělů 

strážných a dary Ducha 

svatého do dalších let života 

Úterý 

3.7. 

Svátek sv. Tomáše, 

apoštola 
St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a s prosbou za 

ochranu života a vztahů 

mezi lidmi 

Středa 

4.7. 
Sv. Prokopa, opata 

Sv. Alžběty Portugalské 
St. Jičín 17:00 

na úmysl otce biskupa 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

5.7. 

Slavnost  

SV. CYRILA, mnicha  

a METODĚJE, biskupa, 

patronů Evropy, 

hlavních patronů 

Moravy 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 7:45 za farníky  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá   /o.Jiří/ 

Petřkovice  16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

6.7. 

Sv. Marie Gorettiové, 

panny  

a mučednice 

1.pátek v měsíci 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

za Annu a Františka 

Vavříkovy, za † dceru Annu, 

dvoje rodiče, s prosbou o dar 

zdraví /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

7.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 7:30 

za † Jaromíra Kapustu,  

† bratra, † rodiče a † rodiče 

Ludmilu a Josefa Pavlíkovy, 

Boží ochranu a požehnání 

pro živou rodinu   /o.Dobija/ 

Bernartice 17:30 
mše svatá  /o.Jiří/ 

není s nedělní platností 

Neděle 

8.7. 

 

14. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 

za † dvoje rodiče, † 3 bratry, 

† tety, strýce, duše v očistci 

a ochranu Boží, Panny 

Marie a Ducha svatého pro 

živé rodiny /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 1.7.2018      13. neděle v mezidobí           31./ročník IX. 
Náš spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 

Rozdíl mezi magií a modlitbou 
V bazilice sv. Petra v Římě je po pravici hlavního oltáře socha prvního apoštola v lidské 

velikosti, sedícího na vyvýšeném místě, ale ne zas tak vysoko, aby se nemohla políbit jeho 
noha. To dělali a dělají zbožní poutníci tak horlivě, že se spodní část nohy musela nahradit 
kovovou náhražkou. Mnoho dotyků rtů i sochu umenšilo. I na jiných poutních místech se lidé 
dotýkají posvátných obrazů, soch. Příslušníci jedné sekty dělali filmové záběry tohoto počínání, 
aby dokázali, jaké pověry dodnes u katolíků panují. Na jednoho z našich věřících to udělalo  
velký dojem. Ptal se mne, co by se dalo odpovědět. Položil jsem mu tedy protiotázku: „Čemu 
říkáte pověra?“ Nebyl si dost jistý. Věřit, že na člověka přijde neštěstí, když mu černá kočka 

přeběhne přes cestu; o tom nepochyboval, že je to 
pověra. Ale když babička dává svěcené ratolesti 
na květnou neděli, tzv. kočičky, do pole a modlí se, 
aby Pán Bůh úrodu opatroval; máme považovat 
i toto za pověru? Můj společník si nebyl jist, jak to 
má hodnotit. A právě ta nejistota ukazuje, kde je 
jádro problému. 

I někteří z vědců, kteří studovali náboženskou srovnávací vědu, přišli k závěru, že se 
modlitba, jev známý ve všech náboženstvích vyvinula z prvotní magie. Nejdříve prý byly známy 
jenom magické formule, pak teprve jsou modlitby vyspělejší. Vždyť i ze staroněmecké literatury 
se zachovaly tzv. merseburgské zaklínací věty, jedna z nich měla sloužit jako lék, když si kůň 
vymknul nohu. Ve skutečnosti však starobylost některých magických čarování vůbec 
nedokazuje, že by byly starším jevem než modlitby. Spíš ukazují, jak snadno modlitba 
degeneruje a stává se pak pověrou. 

Jaký je tedy zásadní rozdíl mezi magií a modlitbou? Magie, čarodějnictví, pověry 
předpokládají, že jistá slova nebo gesta mají zvláštní sílu. Říkáme jí magická. Řeknu kouzelné 
slovo a cosi se stane. Obyčejně to jsou slova tajemná, nikdo jiný je nezná, jenom čaroděj. 
Řekne je, a už je zle. Typicky pověrečné jsou např. kolující listy. 
Někdo dostane dopis. Je tam cosi napsané, popřípadě i modlitba 
k neznámé světici. Pod textem je poznámka: „Opište tento dopis 
pětkrát a pošlete jej pěti různým známým. Když to neuděláte, 
stihne vás velké neštěstí.“  I dobří lidé se někdy vylekají a bojí se 
list zahodit. Listu, slovům se připisuje jistá síla. 

Ale teď se ptejme: Co se děje jiného když se pomodlím třikrát Otčenáš a Zdrávas Maria? 
Ta slova sama o sobě neznamenají nic. Ale obracejí se k osobě Boha, Panny Marie. Věříme, 
že ty osoby slova slyší a vyslyší. Jednou jsem se ten rozdíl pokusil studentům vyložit víc než 



názorně. Uvedl jsem jim toto přirovnání. Jeden můj kolega potřeboval od rektora univerzity dovolení 
odjet, ale měl ještě přednášet dvě hodiny ve škole. Řekl mně: „Neznáte nějaké kouzelné slovo, 
kterým bych rektora omráčil, aby mně odjezd dovolil?“ Odpověděl jsem mu: „Ten je dost odolný na 
všecky čáry. Ale poslechněte. Jsme dobří přátelé, zaskočím k němu a doufám, že si dá říct.“ Nejsou 
to tedy slova, ale přátelství, která působí. Tak je tomu v modlitbě. Říkají se tu sice slova, ale ta 
slova mají jen tolik moci, nakolik jsou výrazem přátelství a důvěry. 

Podstata modlitby je tedy důvěrný styk s osobou. Jak se vyjadřuje navenek? Podobně jako styk 
s osobami, s kterými se setkáváme v životě pozemském. Začínáme docela vnějškově. Potkám 
známého, smeknu klobouk, mávnu rukou. Často se nepřikročí k ničemu dalšímu. Jindy se rozpřede 
rozhovor, kratší nebo delší. Ale to neznamená, že dlouhý rozhovor je vždycky známkou intimnějšího 
přátelství. Právě u přátel se stává opak. Potkají se a jenom si stisknou ruku, víc si říkat nepotřebují. 

I styk s Bohem vyjadřujeme podobně. Věřící jde okolo kostela a smekne před křížem. Jindy zajde 
dovnitř a pomodlí se déle nebo jen kratičko. Babička, která se na Hostýně dlouho modlila, nakonec 
odchází a na rozloučenou se dotkne rukou ještě sochy Panny Marie. Kdo by se opovážil podezřívat 
ji z pověrčivosti nebo povrchnosti? Vždyť to malé gesto je obyčejně výraz větší důvěry než cokoli 
jiného. 

Taková byla i modlitba krvotoké ženy, o níž čteme v evangeliu. Byl to dotyk Kristových šatů.  
Ale on sám to ocenil, poukázal na to, kolik bylo v tom malém gestu 
důvěry. Jako odpověď z něho vyšla moc a uzdravila nemocnou. 
Órigenés aplikuje tento příklad ne na uctívání obrazů, ale na četbu 
Písma svatého. I tu se věřící setkává s Kristem, a to postupně. Mnoho 
těch, kteří vezmou knihu Písma do rukou a začnou číst, skoro ničemu 
nerozumějí. Racionalista by řekl, aby knihu odložili. Nač zápasit s textem, kterému nerozumějí. 
Órigénes je opačného názoru. Tato první četba je podle něho jako když se krvotoká žena dotkla 
Kristova šatu. Čteme-li Písmo s důvěrou, působí,  protože z něho vychází moc. 

Anekdotickým způsobem se tento zážitek ilustruje ve známé knize ruského poutníka. Ten se 
setkal na Sibiři s kapitánem vojáků, který měl jednu smůlu. Dobře zastával svou službu, představení 
si ho cenili. Ale neštěstí bylo v tom, že se občas do němoty opil. Přišla napomenutí shora, nakonec 
výhružka, že ho zbaví místa, propustí z vojska. Co si počne? Jak se zachránit? Stěžuje si 
poutníkovi, že je to beznadějné. Drží se dlouho, nepije, ale pak to najednou na něho přijde 
a neobstojí. Poutník mu dal knížku evangelií a doporučoval mu v momentech silného pokušení číst 
a číst. Kapitán knihu přijal, ale jako dobrý voják na ni zapomněl. A pokušení přišlo. Otevřel zásuvku, 
hledal tam peníze, aby poslal někoho koupit vodku, a narazil na knížku evangelia. Vzpomněl si 
na poutníkovu radu, začal číst a ničemu nerozuměl. Text byl v církevní slovanštině, na kterou nebyl 
zvyklý. Ale vydržel s četbou a pokušení přešlo. 

Když jsem jednou tento příklad uvedl, ptal jsem se posluchačů, jestli tomu věří. Usmívali se totiž 
skepticky. Jeden z nich také své pochybnosti okamžitě vyslovil: „Přikládat takovou moc psanému 
textu je jistě postoj, kterému říkáme magie.“ Ale druhý ho opravil: „Je-li to vypravování pravdivé,  
já myslím, že kapitána nezachránil z pokušení text, ale důvěra s jakou jej četl. 

Ať už byl případ kapitánův jakýkoliv, církev má vždycky úctu k modlitbám věřících, jež se 
navenek vyjadřují i gesty velmi prostými, zažíháním svíček, dotýkáním obrazů apod. Jsou-li 
výrazem osobní důvěry k Bohu, jsme si jisti, že víra uzdravuje od všech neduhů duše i těla. 

/Tomáš Špidlík, Liturgické meditace, cyklus B/ 

Různá oznámení 

Po celé léto probíhají v Českomoravské Fatimě v Koclířově týdenní 

duchovně-rekreační pobyty pro děti, mládež, rodiny, seniory, jednotlivce, 

i společenství.  

Každý víkend zahajuje páteční program Dne Milosrdenství od 15.00 hod., tichou adorací a 
slavením mše sv. v 18 hod. i večerem chval a díků. (15-18 hod. příležitost ke sv.smíření) 

Každou sobotu je poutní program v 10 hod. žehnání nemocných a v 10.30 hod. mše sv. 
pro poutníky. O prvních sobotách v měsíci je program celodenní i s účastí hostů. 

 7.7. s Janou Sieberovou, zakladatelkou domácích hospiců – svědectví  
a autogramiáda nové knihy Naděje na konci cesty. 

 4.8. s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem a novoknězem Ondřejem 
Poštulkou. 

Každou neděli je mše sv. v 9 hod. v kostele Čm Fatimy a v 15 hod. ve farním kostele  
ke cti patronky farnosti, Světového živého růžence a dětí Mariiných, svaté Filomény. 

Poutní místo ČM Fatima a areál kostela svaté Filomény a Jakuba st. v Koclířově se těší na 
vaši návštěvu. Je připraveno zázemí pro hosty a poutníky v poutním domě, restauraci, 
klášterní kavárně-cukrárně i v přírodním poutním areálu sv. Jana Pavla II. Je možné se 
s námi každý den modlit skrze internetový přenos na našem webu: www.cm-fatima.cz 

Letní novinka 4 plus 3 
Týden od 22.7. do 29.7.2018 jsme pro vás připravili týdenní kombinovaný pobyt 
v Koclířově u Svitav. Čtyři dny rekreace a tři dny s Václavem Čápem v charismatickém 
programu Lk 10,38: Maria a Marta - Setkání s Ježíšem v kontemplaci i činnosti.  
Václava Čápa známe jako „alter ego“ - druhé já - exorcisty z Malty P.Eliase Velly.  
Kdo už nemáte dovolenou na cely týden, můžete využít posledního červencového víkendu 
s Marií a Martou ve dnech 27. - 29.7. 

EXERCICIE 2018 S P. GEORGEM BIJU 
Jsme rádi, že Tě můžeme opět pozvat na exercicie pro mládež, které jsou letos i pro rodiny 

s dětmi (hlídání dětí zajištěno) pondělí 20. - sobota 25. srpna 2018 

P. George Biju je 36tiletý kněz vincentiánské kongregace, původem z Indie, působící na misiích 
ve Východní Africe. Kromě mnoha evangelizačních zkušeností má také licenciát z morální 

teologie. Pro rok 2016 byl vincentiánskou kongregací pověřen vedením exercicií po celém světě. 
Navazuje tak na požehnané misie P. Josepha Billa a P. Anthonyho Saji,  

které přinesly po celém světě i v ČR řadu obrácení. 

Trápí Tě otázky, na které neznáš odpověď? Cítíš, že Ti v životě něco chybí?  
Chceš objevit nové možnosti a poznat nové přátele?  
Nebo potřebuješ jen dobít baterky a odreagovat se... 

Exercicie jsou založeny na Písmu svatém a učení je podáváno srozumitelným a vtipným 
způsobem, přitažlivým pro mladé lidi. Duch svatý působí svou láskou a mocí také při modlitbách 
za vnitřní uzdravení. 

Jednotlivé dny začínají adorací a končí mší svatou, během dne jsou 4 přednášky s přestávkami 
na jídlo a odpočinek. 

Kázání otce Biju bude tlumočeno z angličtiny do češtiny. 

Prostory koclířovského poutního centra s velkou zahradou a nádhernou okolní přírodou vyzývají 
k procházkám a nabízí prostor ke ztišení a rozjímání. 

Přihláška ke stažení je na webu: www.billaci.cz/exercicie.html 

http://frbill.net/cz/p-george-biju/zivotopis/
http://www.billaci.cz/bill.html
http://www.billaci.cz/anthony.html

