
 

10. září – 16. září 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.9. 

Bl. Karla Spinoly, 

kněze a mučedníka 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

11.9. 

 Úterý 23. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

12.9. 
Jména Panny Marie St. Jičín 

- 
 

17:00 

není mše svatá  
 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.9. 

Památka  

sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 
Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

14.9. 

Svátek  

Povýšení svatého kříže 

St. Jičín 16:00 za farníky /o.Stanečka/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

15.9. 

Památka  

Panny Marie Bolestné 

Bernartice  

 

 

8:30 

 
 

Duchovní obnova  
– P.Jiří Pleskač 

Program: 

mše svatá 
9:45-12:00  1.přednáška, přestávka 

13:30 –14:30 2.přednáška 

15:00 – 16:00 3.přednáška,diskuse 

St. Jičín - není mše svatá 

St. Lhota 18:00 
bohoslužba slova se svatým 

přijímáním  /jáhen Glogar/ 

Neděle 

16.9. 

 

24. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

Den církevních škol 

 

sbírka  

na církevní školy 

St. Jičín  10:30 

za † rodiče Frydrychovy, † 

syna Ladislava k nedožitým 

80inám, za † dceru Ludmilu 

a † zetě Josefa a Vlastimila 
/o.Dobija/ 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota - není mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 

Dovolená o.Petra Dokládala od 5.9. do 23.9.2018 

V případě pohřbu kontaktujte o.Pawla Dobiju na tel.č.739 244 464

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 9.9.2018    23. neděle v mezidobí               41./ročník IX. 
Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. 

„Effatha!“ – „Otevři se!“ 

Trápí vás zlo ve světě? Jistě, koho by netrápilo. Občanské 

války, terorismus, rakovina, AIDS, hladomory, lidská 

nespravedlnost. Je toho tolik. A pro křesťana se může přidružit 

ještě jedna bolest navíc: Jak to, že Bůh mlčí? Jak to, že 

s  lidstvem, nebo alespoň s těmi zlými (mezi něž se obvykle 

nepočítáme) nic neudělá? Jak se na to může dívat? Jak to, že 

tu není k dispozici okamžitá pomoc pro všechny najednou 

a  hned? 

Možná nejsme těmi, kteří tyto věci Bohu vyčítají a jistě nejsme těmi, kteří zlo 

ve světě používají jako obhajobu své nevěry. Ale starost o všechny, bolest nad 

tím, že tolika lidem není zřejmě v tuto chvíli pomoženo, to nás opravdu může 

sužovat. Co tedy na to Bůh? Jak se zachoval Ježíš? 

Nevíme, kolik slepých, hluchých, malomocných, a jinak nemocných či 

potřebných lidí bylo v Ježíšově době v Palestině. Jisté ale je, že jich bylo 

značně víc, než byli ti, kterých se dotkl, které uzdravil. A nic nenasvědčuje 

tomu, že by Ježíš chtěl ke všem přijít, všech se dotknout, všechny uzdravit. 

A nejen to. Jasně vidíme, že Ježíš Kristus, při vší své suverenitě, se kterou 

vystupoval proti zlu, nikdy nedělal nějaké „plošné" uzdravení nebo napravení 

čehokoliv. Lidí přicházelo mnoho, dav se na něj tlačil. Ježíš sice mluvil ke všem, 

nicméně pokud někdo projevil přání, aby mu bylo pomoženo a měl víru 

v Ježíše, byl zavolán. Ježíš s ním jednal osobně, tak, jako s hluchoněmým 

v našem evangeliu. Protože teprve při tomto osobním kontaktu mohla 

vzniknout nebo uzrát víra. Teprve v tomto osobním kontaktu se rozhodovalo 

o tom, zda ten který člověk Ježíše a tedy věčnou záchranu přijme, nebo ji 

(možná zatím) přijmout nedovede nebo nechce. 

Tento ryze osobní rys Ježíšova působení, tento ryze osobní rys spásy, dělá 

všechno podle našeho gusta asi příliš pomalým. My bychom to udělali jinak. 

Ale Ježíš ne. Lidé pro něho nejsou nikdy masa, „lid", natož stádo.  

Bůh zná každého člověka osobně a osobně s ním jedná. A to na Ježíšově 

působení vidíme zcela zřejmě. Neznamená to, že by víra byla jen něčím 

privátním, soukromým, pouhé „sladké tajemství" mezi Ježíšem a člověkem.  

Víra má svou společenskou tvář, kterou je například církev. Ale spása se šíří  

od člověka k člověku a je přijímána osobně, ne kolektivně. Naštěstí. Člověk je 

tak Bohem osobně přijímán, není manipulován. A tak až nás zas někdy bude 

trápit, že Bůh nejedná tak, jak my bychom to viděli jako nejlepší, podívejme se 

na Ježíše.  



Podívejme se hlavně na to, co dělá, abychom viděli, že „všechno dobře učinil." 

Hluchým dává sluch, němým řeč, beznadějným naději, hříšníkům odpuštění...  

Je jen třeba za ním jít, setkat se s ním, dát mu svou důvěru - a tak s ním spojit svůj 

život. Protože zde je asi jádro věci: Ježíši nejde v prvé řadě o to, aby se nějak 

zlepšilo naše zdraví, nebo naše finanční, společenská či jiná situace. Jistě i to ho 

zajímá. Ale Ježíši jde v prvé řadě o nás. O člověka. O tebe. 

A tak pomozme tomu, kdo potřebuje pomoci, aby se mohl s Ježíšem setkat. Aby 

se dozvěděl, že on nakonec všechno, čeho se dotkne, udělá dobrým. Aby tak 

mohl nechat Ježíši k proměnění svůj vlastní život. Protože ten, kdo najde 

skutečného, živého Ježíše a s vírou ho přijme, ten je nejen zbaven hříchů 

odpuštěním, ale je také vyveden ze své samoty, bezradnosti a opuštěnosti. A to je 

nesmírná výhra. 
/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

 

 

Přijímání 
Jako chlapec jsem si často pokoušel představit – a vy možná také – jak mohl Pán Ježíš přijít k apoštolům 

zavřenými dveřmi. Teď vím, že ty úvahy nebyly tak dětinské – vždyť i apoštolé měli své pochybnosti, zda je 
zmrtvýchvstalý Pán mezi nimi skutečně. Pán je musel přesvědčovat tím, že s nimi jedl, že je vyzýval, aby si  
na něho sáhli. Mysleme na to pokaždé, když jdeme ke svatému přijímání. 

Říkáme: já přijímám Tělo Páně – a vlastně to tak není pravda. Správněji bychom měli říkat: Pán přijímá mne 
k sobě. Je to dílo Páně, že nás činí údy svého Těla. Dáváme se mu tím do rukou, aby on v nás převzal iniciativu, aby 
nás vedl. 

Teď vás chci pozvat k zamyšlení nad svatým přijímáním. Poslechněte si, jak jsem si tu úvahu nadepsal: 
„Eucharistická hostina je radostná slavnost hříšníků, kterým bylo odpuštěno.“ Zní to krásně, viďte, ale nejen to 
– ono je to tak i doslova pravdivé, když se necháme mešní liturgií správně vést. 

Bezprostřední příprava na svaté přijímání začíná Otčenášem. Učme se jej říkat zvolna, s pauzičkami mezi 
jednotlivými prosbami, abychom je stačili myslí sledovat. Vždyť v Otčenáši je souhrn celého evangelia. 

Ještě lepší než zbožně říkat, je radostně Otčenáš zpívat. Proč to? Není zbožnější důstojné přednášení? Vysvětlím 
příkladem: onemocněla učitelka. Děti se vyřítily ze školy domů a jásavě vyzpěvovaly: „My dnes máme prázdniny, my 
dnes máme prázdniny!“ – Proč to zpívaly? Měly tak velkou radost, že zpívaly. I my máme důvod k radostnému 
zpěvu: máme v nebi otce, odpouští nám hříchy, chrání nás od zlého! 

Po kněžské prosbě za život v pokoji a bez zmatků říkáme všichni dovětek Otčenáše: „Neboť tvé je království…“ 
Radostně si tu připomínáme, že veškerá moc na této zemi patří Bohu. 

Otčenáš, to je společná příprava na svaté přijímání. Ta se uzavírá vzájemným pozdravením pokoje – podáváme 
si na usmířenou ruku. A připomínáme si při tom, že by to byla lež, kdyby to tak neplatilo i venku, mimo kostel. Vždyť 
dobře víme, že to, co v neděli v kostele říkáme, máme po celý týden venku žít, jinak by to byla falešná bohoslužba 
v kostele a prolhaný život venku. Proto je nutno v kostele stále myslet na to, co děláme. 

Není však nutno podávat ruce na všechny strany, natahovat se i dopředu a dozadu. Stačí podat ruku s přátelským 
pohledem sousedům. V mysli to platí na všechny. 

Po společné přípravě na setkání s Ježíšem následuje příprava osobní. I modlitba knězova přechází  
od společného MY k osobnímu JÁ. Teď máme v sobě probudit všechnu víru, naději a lásku. 

Církev nám tu vkládá do úst modlitby kratičké, ale jak krásné! 

Beránku Boží! – Kolik něhy, pokory, důvěrné lásky je v těch několika prostých slovech. Jsou stejně výmluvná  
a srozumitelná pro děti i dospělé, pro prosté i učence. A jak krásné a jímavé jsou nápěvy této modlitby! 

Ještě jednu překrásnou modlitbu nám mešní liturgie nabízí: Pane, nezasloužím si to! – Nejsem svatý, nejsem 
dokonalý, ale tvá hostina je slavnost hříšníků, kterým bylo odpuštěno. Zveš mne jako 
Zachea: „Pojď, chci být dnes tvým hostem.“ Mohu tedy jít – a mám proč si radostně 
jako děti vyzpěvovat cestou k oltáři. Kdo miluje, ten si zpívá. A svaté přijímání, to je 
svátost lásky. 

A je to také svátost víry, svátost věřících. Není to nic pro nevěřící, nic pro učně 
katechumeny. Proto ta poslední zkouška víry: kněz ukazuje každému Tělo Páně  
a říká: To je Tělo Kristovo! – A každý odpoví: Amen, já tomu věřím! 

Přišla za knězem čiperná děvucha a říká: „Otče, já vám poradím výborný zlepšovák. 
Stokrát říkáte ´Tělo Kristovo´ každému, když podáváte sv. přijímání. Ušetříte si čas. 
Když před přijímáním, hned po ´Pane, nezasloužím si…´přidáte: „Tělo Kristovo!“  

A my všichni najednou odpovíme Amen, a pak už můžete bez zdržování jen podávat.“ 

Ale kněz se smál: „Tenhle zlepšováček neberu. Ten malý rozhovor kněze s každým komunikantem osobně, 
ten musí být – protože Pán Ježíš také ke každému přichází osobně. Bere každého tak vážně, jako by byl jediný 
na světě. A každý má také osobně vyznat svou víru: Amen, já věřím, že Pán ke mně přichází. Ne ten Ježíš, 
který žil před dvěma tisíci lety. Přichází Ježíš, který žije teď, teď se se mnou setkává, teď ke mně mluví. 
V eucharistii Pán Ježíš žije, v evangeliu mluví.“ 

Mám mluvit i o tom, co následuje po přijetí Těla Páně, po svatém přijímání? Mám mluvit o vašem osobním 
díkůčinění? Před časem vysílala anglická televize korunovaci královny. Všechno se kameramani snažili přesně 
zachytit, i korunovační mši v katedrále. Ale když došlo k přijímání, objevil se na obrazovce obraz Leonardovy 
Večeře Páně a trval tam do skončení svatého přijímání. Jsou intimní sféry člověka, které nepatří na veřejnost. 
Ani u nás snad nenapadne fotografa, aby fotil snoubence nebo prvokomunikanty v okamžiku, kdy přijímají Tělo 
Páně.  

Svaté přijímání a chvíle po něm je čas intimního setkání s Hostem naší duše. A to prožívá každý po svém. 

Pamatuj: U stolu Páně nepřijímáme něco, věc, pokrm. My přijímáme Někoho – živého Pána. A tento Pán 
chce v nás převzít iniciativu, chce nás vést hlasem svého Slova. Chceme to? Chceme ho následovat?  
Dáme se vést? Věřím, Pane, pomoz mé nedůvěře! Chci, Pane, dej mi k tomu sílu. 

/P.Ladislav Simajchl „Naše role při nedělní bohoslužbě-  
 Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“/ 

Různá oznámení 
Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 

1. třída – pondělí – 5. vyučovací hodina (11: 35 – 12: 20) – p. uč. Monika Randusová 

2. třída – pondělí – 5. vyučovací hodina (11: 35 – 12: 20) – p. uč. Marcela Cigánková 

3. třída – pátek – 6. vyučovací hodina (12: 30 – 13 : 15) - p. uč. Marcela Cigánková 

4. třída – středa – 6. vyučovací hodina (12: 30 – 13 : 15) – p. uč. Jana Hasalová 

5. třída – úterý – 7. vyučovací hodina (13: 40 – 14: 25),  

po domluvě je možné začínat dříve, (tj. 13: 20 – 14: 05) – p. uč. Marcela Cigánková 

6. - 9. třída – středa – 7. vyučovací hodina (13: 40 – 14: 25) – p. uč. Jiří Adamec 

 
Osadní výbor městské části Nový Jičín – Loučka společně  
s farností Starý Jičín srdečně zvou na koncert v rámci oslav 
695 let Loučky, který se uskuteční v sobotu 15.9.2018 od 
18:00 hodin v kostelíku sv. Anežky v Loučce. Vystoupí 

ženský flétnový a pěvecký soubor PIFFERAIOS a mužský 
sbor TONI DEI SIGNORI z Lázní Bělohrad pod vedením 
Ivany Václavů. V programu zazní skladby hrané a zpívané z období renesance, baroka, 
jihoafrické spirituály, písně lidové, hebrejské i soudobé (Nohavica, Redl + Hradišťan, 
Fleret, Navarová).  Akce je spolufinancována z dotace města Nový Jičín. Vstup zdarma. 


