
 

1.října – 7. října 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

1.10. 

Památka sv. Terezie  

od Dítěte Ježíše,  

panny a učitelky církve 
St. Jičín 17:00 

za děti a mládež ze Starého 

Jičína 

Úterý 

2.10. 

Památka svatých 

andělů strážných 
St. Jičín 17:00  

na poděkování Pánu Bohu, 

Panně Marii a Andělům 

strážným za přijatá dobrodiní 

s prosbou o další požehnání 

pro živou rodinu 

Středa 

3.10. 

Středa 26. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na úmysl otce biskupa 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

4.10. 

Památka  

sv. Františka z Assisi 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

5.10. 

Pátek 26. týdne 

v mezidobí 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše svatá v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

 

 
 

 

svátost smíření 

za † rodiče, duše v očistci  

a na poděkování za přijatá 

dobrodiní a za Boží pomoc  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu do dalších let  
/o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

6.10. 

Sv. Bruna, kněze 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 za † Aloise Vahalíka /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 
mše svatá  /o.Jiří/ 

není s nedělní platností 

Neděle 

7.10. 

 

27. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

Panny Marie Růžencové 
 

sbírka na kostel 

 

St. Jičín  7:45 za farníky /o.Petr/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 11:00 
hodová mše svatá  

/o.Václav Rylko/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 
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Římský básník a satirik z druhé poloviny prvního století Juvenalis použil velice známá 

slova „panem et circenses“ – chléb a hry. Navazoval na přístup širokých vrstev římské 

společnosti k životu a na chování tehdejších politiků, kteří už v druhé polovině druhého 

století před Kristem přijali zákon o rozdávání obilí obyvatelstvu a pořádání her – chtěli si 

tím zajistit sociální klid a udržet moc. Zejména v době krize to byl nástroj kontrolování 

davu, aby nevystoupil proti svým vládcům. Básník Juvenalis kritizoval v první řadě ne 

politiky, ale občany, kteří zapomněli na své občanské povinnosti a práva, zaprodali se 

úplatkům a stačilo jim pouhé jednoduché, téměř primitivní naplnění žaludků a zábava – 

a sami volali a vyžadovali „panem et circenses“.  

Nebudu se vyjadřovat k politice anebo k současnému 

společenskému životu, ale pravděpodobně najdeme hodně 

souvislostí se současnou dobou – je velice nebezpečné  

a hloupé, když se člověk nechá oslepit a uspokojit jen zábavou anebo plným žaludkem. 

Podívejme se také, kolik je lidí, kteří se účastní různých akcí jen proto, že tam všichni 

jdou, aniž by je to opravdu zajímalo anebo bylo pro ně přínosné. Jak často člověk něco 

pozoruje jen ze zvědavosti anebo kvůli dobré reklamě, anebo jde někam jen díky uměle 

vytvořené atmosféře senzace a výjimečnosti – a je to pro mnohé smysl života. To je dnešní 

podoba onoho latinského úsloví „panem et circenses“. 

Čteme v evangeliu, že Pán Ježíš přikazoval svědkům zázraku uzdravení hluchoněmého, 

aby nikomu nic neříkali – a nesetkáváme se s takovým zákazem poprvé. Mnohdy se ptáme 

na význam takového zákazu – vždyť přece Ježíšovi by mělo záležet  

na tom, aby se co největší počet lidí dozvěděl o Jeho působení. Pánu Ježíši ale nezáleželo 

na popularitě. Zákazy tohoto druhu měli přinutit lidi k hlubšímu přemýšlení nad Ježíšovým 

učením, aby nehledali jen senzaci, mimořádná znamení a zázraky. Ježíš nechtěl být 

považován za kouzelníka, který poskytuje rozptýlení pro dav, předvádí se a touží po oblibě. 

On hlásal něco mnohem důležitějšího: člověk nemůže hledat jen vnější znamení, ale má 



přemýšlet. Ježíš nechtěl, aby za ním šly davy zvědavců, ale jen aby lidé přijali Jeho učení  

o Bohu, o jeho vztahu k člověku a o slabosti každého člověka, kterého může uzdravit jen Bůh. 

A toto byl také cíl každého uzdravení: všichni potřebujeme především uzdravení duše, i když si 

myslíme, že jsme ideální. A uzdravit nás může jen Bůh. 

V duchovním životě také může platit ono římské úsloví „panem et circenses“, kdybychom 

chtěli vypnout rozum a hledali jen jednoduché pseudo-uspokojování našich duchovních potřeb, 

mysleli si, že víra musí být atraktivní podle vzoru ostatních atrakcí a církev nám má zaručit jen 

dobrý pocit a dobrou náladu, a všechno má být příjemné a jednoduché – a toto si někteří myslí. 

Podobali bychom se davu, který chce jen jásat a tleskat, ale neuvažuje. Když církev mluví o 

Bohu a hlásá evangelium také v dnešní době, nesmí nikdy používat laciné prostředky a 

reklamní hesla. Je to důvod, proč je víra už předem podle lidských měřítek odsouzená 

k neúspěchu – protože nesmí používat manipulativní prostředky. Může jen klidně, pozitivně a 

logicky mluvit o Bohu a zvát k přemýšlení. A vždy se najdou lidé, kteří budou uvažovat (i když 

také vždycky budou menšinou), kteří hluboce zatouží po Bohu a přijmou ho  

do svého života. Chtějme k nim patřit. 

Nejedná se samozřejmě o kritiku zábavy a příjemného trávení volného času. Jedná se  

o moudrost a duchovní zralost, aby všechno v životě mělo správné místo. 

/P.Pawel Dobija/ 

 

Žít mši svého života 

Náboženství, které se jen hlásá, ale nežije, to se stává pouhou ideologií.  

Také mše nás vyzývá, abychom ji prožívali ve svém životě. Ovocem bratrské 
hostiny v kostele má být lidské bratrství venku. 

Mše našeho života začíná, když slavnost v kostele končí. 

Svatý Lukáš píše, že to tak v prvotní církvi bylo: 

„Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě. Svorně přicházeli do chrámu,  
po domech lámali chléb, jedli pokrm s veselím a prostým srdcem. Celá obec věřících 
měla jedno srdce a jednu duši a velká přízeň Boží spočívala na nich na všech.“ 

Je to podoba i dnešní církve? Abychom i my měli jedno srdce a jednu duši, to musí i u nás – jako u těch 
prvních křesťanů – slavení v kostele pokračovat doma. 

„Prostřete také doma stůl slova Božího – náboženského rozhovoru“ – vyzýval v kázání už svatý Jan 
Zlatoústý. Stejně tak i koncil i nedávný synod biskupů zdůrazňují, že „rodina je místo, kde se víra hlásá, 
prožívá a podle ní žije.“  

Jak to dělat? 

- Víru hlásat. Nejpřirozenější je hovořit po návratu z kostela – třeba při jídle – o kázání. Co koho zaujalo, co 
je nejasné, co z toho pro nás plyne. Pak jsou tu otázky dětí, na které celá rodina hledá odpověď, vysvětlení, 
příklad. 

- K prožívání víry doma nás vede církevní rok. Svátky se mají odrazit ve výzdobě bytu, v jídle 
a pečivu, v lidových zvycích a hrách. O všem tom hovoříme, vysvětlujeme si smysl, původ, symboliku. 

- Žít podle víry. Všichni doma mají cítit, jak je to krásné, že jsme křesťanská rodina. Že se nehádáme, 
nepereme, že si pomáháme. 

Rodiče si často stýskají, že nevědí, jak by měli své děti o víře poučovat. Pokoušejí se doma o jakési 
vyučování náboženství, ale brzy zjistí, že oni nejsou studovaní učitelé a děti že nechtějí být doma 
ukázněnými žáčky. Takové živé prožívání církevního roku v kostele a doma je cesta přirozená  
a schůdná. 

Tradice domácích náboženských zvyků byla bohatá. Když ji křesťané v kostele a doma začali 
zanedbávat, rozkvétá mimo kostel v tom, čemu se říká folklor. Nadšené party amatérů obnovují původně 
kostelové oblečení – kroje, pěstují lidové hry, zvyky, písně. To vše vzniklo a žilo z ducha liturgie 
v kostele, z církevního roku. Učme děti prožívat ty zvyklosti v původním náboženském smyslu. 

Advent ať je zase dobou koled a stavění jesliček, masopustní maškary zobrazením a zesměšněním 
nectností, s nimiž se chcem v postě potýkat. 

Jak se nějaký den stane svátkem, slavností? Nejprv si musíme uvědomit, co je příčinou, základem 
svátku. Co historicky, co v současnosti. O tom je řeč při sváteční bohoslužbě v kostele. Všechny hlavní 
pravdy víry se takto v kostele slaví. Doma má být předehra, naladění k slavnosti, po bohoslužbách má 
slavnost doma doznívat. Rodina je církev v malém. 

Proto i doma je na svátečním stole bílý ubrus, květiny, svíčka (nebo jiný symbol), koná se modlitba, 
radostné jídlo. 

Sváteční společenství pokračuje v pěkném odpoledni ve zpěvu, hře, tanci. Kde si v rodině rádi zpívají, 
vyhánějí zlé mraky z rodinného klimatu. 

Dnešní doba nám znovu darovala starozákonní sabat – volnou sobotu. Ta patří domácí práci, tělesné 
rekreaci a chystání na slavení neděle. Bez chystání, bez přípravy, bez těšení není žádný svátek. Kde si 
nikdo nevymýšlí, co hezkého v neděli dělat, tam zívá nuda – a začíná útěk z domu. 

Náš život venku patří k bohoslužbě v kostele jako výdech ke vdechu. Z hloubi nedělní modlitby se rodí 
vhodné slovo, správný čin. Při mši dostáváme transfuzi Kristovy lásky, aby se naše oko zbystřilo, srdce 
otevřelo, narostla odvaha. Venku se teprve ukáže, jak dobře jsme se mše účastnili. 

Náš dnešní svět je vyšinut z rovnováhy, ztratil svůj střed. Proč? Protože člověk prohlásil za střed světa 
sebe. Tento experiment člověka jako pána a přetvořitele světa totálně ztroskotal. Kněz při mši volá,  
že skrze něho a s ním a v něm – ne skrze člověka – je záchrana světa. Leckdo se tomu prohlášení 
ještě směje, ale my to víme, že od tohoto Středu se musí lidstvo nově orientovat a pořádat.  

Jsme na konci úvah o naší roli při nedělní mši. O roli Božího lidu, který se v kostele spolu modlí a slaví 
a který venku mimo kostel ukazuje světu na pravé hodnoty života.  

Pojďme tedy chutě žít mši svého života. 
/P.Ladislav Simajchl „Naše role při nedělní bohoslužbě-  

 Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“/ 

Různá oznámení 
Obdivovatele přírody, přátele turistiky (nebo i) františkánské spirituality si 

dovolujeme pozvat na Putování Františkovou stezkou v Blahutovicích. 
Pouť zahájíme v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích v neděli 7.října 
2018 ve 14.30 hod. a koná se v rámci oslavy svátku sv. Františka z Assisi. 
Srdečně vás zvou: členové spolku Bayerův odkaz a přátelé svatého Františka z Assisi.  
Na závěr pouti je pro poutníky připraveno překvapení a pro zúčastněné rodiny malý dárek. 


