ZPRAVODAJ

FARNOSTI STARÝ JIČÍN

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

15.9.2019

16. září – 22. září 2019
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne
Den
Pondělí
16.9.

Úterý
17.9.

Liturgická oslava

Místo

Čas

Sv. Ludmily,
mučednice

St. Jičín

-

Den církevních škol
Sv. Kornélia, papeže,
a Cypriána, biskupa,
mučedníků
Sv. Roberta
Bellarmina, biskupa
a učitele církve

St. Jičín

Středa
18.9.

Sv. Josef Kupertinský

Čtvrtek
19.9.

Sv. Januária,
biskupa a mučedníka

Pátek
20.9.

Památka sv. Ondřeje
Kim Tae-gona,
kněze, Pavla Chong
Ha-sanga a druhů,
mučedníků

St. Jičín

Svátek sv. Matouše.
apoštola a evangelisty

St. Jičín

Sobota
21.9.

Neděle
22.9.

St. Jičín

-

Úmysl mše svaté
není mše svatá
/intence přesunuta na 1.10./

není mše svatá
/intence přesunuta na 7.10./

16:00

svátost smíření

16:30

za † o.Matouše /o.Dušan/
po mši sv. modlitební společenství

25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Palačov

16:00

17:00

mše svatá /o.Pawel/
za † manžela, dvoje rodiče
a na poděkování Pánu
Bohu a Panně Marii za
přijaté milosti a dar zdraví
/o.Radoslav/

St. Jičín

St. Lhota

-

není mše svatá
/intence přesunuta na 6.10./

10:00

za † Aloise a Cecílii
Váhalovy, † syna, dcery,
vnuka Ladislava, duše
v očistci, ochranu Boží
a Panny Marie pro živou
rodinu /o.Radoslav/

10:45

24. neděle v mezidobí

42./ročník

X.

Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření.

mše svatá /o.Pawel/

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz

V době od 16. 9. do 23. 9. 2019 bude o.Petr na dovolené.
V případě pohřbu jej zastupuje o.Radoslav Skupník – tel.č. 737 526 208.

Osm životních pravidel
pro každého křesťana (2.část)

5. Nestarat se úzkostlivě a nezajišťovat se
Přenechat budoucnost Bohu. Pomyslet na člověka, který měl
bohatou úrodu a myslel jen na bezpečněji uložený kapitál a na své
stodoly, a Bůh vstoupil do jeho plánů a musel mu říci: „Blázne! Ještě
této noci požádají od tebe tvůj život, a co sis nashromáždil,
čí bude? " (Lk 12,16-21).
Podobenství o bohatém hospodáři, stojí za to, abychom ho znovu
a znovu pročítali a promýšleli. Ježíš ho vypráví v souvislosti se sporem
o dědictví: Někdo ze zástupu mu řekl: „Mistře, řekni mému bratrovi,
aby se se mnou podělil o dědictví." On mu odpověděl: „Člověče, kdo
mě ustanovil soudcem nebo rozdělovatelem mezi vámi?" A ostatním
řekl: „Dejte si pozor a chraňte se vší chamtivosti! Neboť i když člověk
má nadbytek, jeho život nezávisí od toho, co má." (Lk 12,13-15).
Spory o dědictví jsou bolestným, ale stále aktuálním tématem. Jako
křesťanům je nám slíbeno věčné dědictví, protože jsme spoludědici
Kristovi (Ř 8,17). O toto věčné dědictví nám musí jít především
a nesmíme ho za žádných okolností ohrožovat kvůli dědictví
pomíjivému. Ve všem ostatním „přenechat budoucnost Bohu".
„Svatá bezstarostnost" je základním motivem evangelia. Způsob,
jakým si děláme starosti, je neklamným znamením o tom, jak opravdu
důvěřujeme Bohu.
„Naší největší starostí má být, abychom každou vteřinu byli
zcela bez starosti; bezstarostnost není nedbalost,
ale spíše důvěra v Boha."

6. Zdržovat se v blízkosti Ukřižovaného
Znamení kříže je znamení následování! Nenechat se roztrpčit nebo
pobouřit, když jsme méně vážení, přehlížení, nebo s rostoucím věkem
zapomínaní. Nezlobit se, když se nám nesplní naše přání a představy,
nebo když nám je druzí překazí. Říci si: to je lekce a zkouška
křesťanství. Potřebuješ to. Účastí na Kristově utrpení zažíváme teprve
sílu jeho zmrtvýchvstání.

K následování Krista patří následování kříže: Kdo chce být mým
učedníkem, zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě (Lk 9,23)!
Přijmout kříž vlastního života každý den znovu, bez roztrpčení, bez
reptání, ve víře, naději a lásce, to je opravdová víra. Pavel mluví
o bláznovství kříže, kterému svět nerozumí (1 Kor 1,18).
Ve světě platí: seberealizace za každou cenu.
Ježíš, Ukřižovaný, však říká: seberealizace
je pouze v sebeobětování.
Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho (Mt 10,39).

7. Bdít nad citlivým svědomím
Nedovolit si nic nesprávného a nelaskavého. Snažit se o opravdovou lítost.
Bůh nám daruje vždy znovu nový začátek v čistotě.
Obrácení je základním prvkem křesťanství. Není křesťanství bez
obrácení. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu (Mk 1,15)! Touto výzvou k obrácení začíná Ježíš své veřejné
působení.
Vůle k obrácení a lítost je dnes nedostatkovým zbožím.
„Hříchem dnešní doby je chybějící vědomí hříšnosti" (Pius XII.).
Mohli bychom to také nazvat farizejským syndromem: „Já sám jsem
v pořádku - Za vše jsou vinni druzí."
Ježíš nás učí právě opačné perspektivě: Proč vidíš třísku v oku svého
bratra, a ve vlastním oku trám nepozoruješ? Nebo jak můžeš říci svému
bratru: »Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka« - a ty máš v oku břevno?!
Pokrytče, vyhoď nejprve břevno ze svého oka! Pak budeš vidět a budeš
moci vyndat třísku z oka svého bratra. (Mt 7,3-5).
„Bdít nad citlivým svědomím." Svědomí, orgán dobrého a špatného
v nás, se musí rozvíjet, jinak zakrní. Děje se tak rychle a nepozorovaně.
A začíná to tím, že se spokojujeme s průměrností a prostředností.
Potom můžeme slyšet větu: „Všichni to tak dělají!"
Nebo: „Dnes už je to prostě takové."
Je to pohodlné, ale bankrotující prohlášení křesťana.

8. Milovat a uctívat Pannu Marii
Ježíš nám ji dal za Matku. Ježíš ustanovil svou Matku naší Matkou
v hodině své smrti. Je to poslední odkaz, který za svého života udělal.
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého měl rád, řekl matce:
„Ženo, hle tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka." A od té
chvíle si ji učedník vzal k sobě (Jan 19,26-27).
Milovaný učedník zde zastupuje všechny Ježíšovy učedníky, celou
Církev.

Pod křížem se Maria stala Matkou Církve.
Mariánská úcta není proto soukromou záležitostí,
nebo nějakou zvláštní zbožností pro některé.
Mariánská úcta je nedílnou součástí víry.
Ne náhodou je Maria jmenovaná ve vyznání víry. Zdravá mariánská
úcta propůjčuje víře teplo a lesk a brání, aby křesťané nešli svou
cestou utlačení a zahořklí. Teolog Fontane jednou poznamenal:

„Kde přebývá Maria, tam je krása a radost."

/www.fatym.com/

Různá oznámení

