
 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné  
od 15. června udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy.  

I nadále však účastníci musí zachovávat hygienická pravidla. 

22. června – 28. června 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.6. 

Sv. Paulína 

Nolánského, biskupa 

Sv. Jana Fishera, 

biskupa, a Tomáše 

Mora, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

za † Marii Vahalíkovou,  

† manžela Jana, † syna Jana,  

za ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu  /o.Petr/ 

Úterý 

23.6. 

Úterý 12.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † bratra a † tatínka, živou  

a † rodinu a duše v očistci /o.Petr/ 

Středa 

24.6. 

Slavnost 

NAROZENÍ 

SVATÉHO JANA 

KŘTITELE 

Loučka 16:30 mše svatá  /o.Pawel/ 

St. Jičín 17:00 

za † manžela, poděkování Pánu 

Bohu a Panně Marii za obdržené 

dary a milosti s prosbou o ochranu 

a dar zdraví pro živou rodinu 

a na jistý úmysl  /o.Petr/ 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

25.6. 

Čtvrtek 12.týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 
14:00 pohřeb – Karel Bayer  

 15:30 úklid kostela a okolí 

Hůrka - není mše svatá  

Pátek 

26.6. 

Pátek 12.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

 

17:00 

 

závěrečná dětská mše svatá 

na poděkování Pánu Bohu  

za školní rok, za školáky, rodiče, 

učitele a za † učitele Radima 

Obšivače /o.Petr/ 
+ po mši sv. tradiční posezení  

u táboráku na farní zahradě  

Sobota 

27.6. 

Sv. Cyrila 

Alexandrijského, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 

9:00 

svátost smíření pro prvokomuniktanty 

a nácvik před prvním svatým 

přijímáním  /o.Petr/ 

17:00 za živé a † hasiče  /o.Petr/ 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

    28.6. 

13. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za prvokomunikanty 

- 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ /o.Petr/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Petr/ 

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

21.6.2020           12.neděle v mezidobí  30./ročník XI. 
Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví. 

 

Není jasné, ve kterém věku se to vlastně projeví, ale je to všeobecný 
jev. Dítě má velkou touhu mít nějakou skrýš, o které nikdo neví, kam si 
uloží své poklady, kam pustí jenom v jistém okamžiku důvěry svého 
nejlepšího kamaráda. Jaký to má psychologický důvod? Probouzí se 
touha po soukromém majetku. Roste pocit, že je opravdu moje jenom to, 
co mám sám, o čem nikdo jiný neví, co mně nikdo nemůže vzít.  
Ale stejně zajímavý je i ten druhý moment: potřeba v jednom okamžiku 
někoho uvést do tajemství a své poklady mu ukázat.  

Později už skrýše nebývají tak tajemné,  
ale každý člověk má něco, k čemu nerad pouští 
jiné, nezasvěcené. Mívá to někdy i pod zámkem 
a běda, kdyby se mu tam někdo vloupal, kdyby 
si cizí přečetl to, co si např. napsal do svého 
deníku. Schováváme-li před druhými věci,  
tím větší si činíme nárok na to, aby nikdo neznal 
naše myšlenky, naše tajná přání. Je-li někdo 
podezříván, že čte myšlenky, jeho přítomnost 
se stává nepříjemnou. 

V této souvislosti pochopíme, že zní hrůzostrašně kázání o posledním 
soudu, které líčí, jak bude v ten den všecko odkryté. Vzpomeň si, kdes 
byl, kde ses schovával, co sis myslel! To všecko budou všichni lidé vidět. 
Jak ti přitom bude? Tyto a podobné meditace jsou jistě působivé. Vždyť 
člověk má už teď krajně nepříjemný pocit, když zjistí, že je stále sledován. 
Za doby totality se říkalo: Už po tobě jdou! Chudák, kdo to zjistil. Začal si 
dávat pozor na každé slůvko, na každé setkání, nic nepsal zbytečně, ničil 
staré papíry. Cíl hrůzostrašných líčení posledního soudu má být v jistém 
slova smyslu podobný. Dej si pozor na všecko, co děláš, co mluvíš,  
co myslíš! Všecko se to objeví při posledním soudu na konci věků a bude 
to proti tobě! 

Náboženská psychologie nemá námitky proti tomu, aby se použilo 
pocitů bázně k probuzení odpovědnosti za jednání. Křesťanská tradice 
však dodává: bázeň Boží je dispozice začáteční, konec musí být láska. 
Jakou to má aplikaci v našem případě?  

http://farnostsj.cz/


Všimněme si znova toho, co dělají děti! Na počátku skrýš se svými poklady 
žárlivě hlídají. Běda, kdyby se tam někdo chtěl vloupat nebo to násilně 
zkontrolovat. Ale jednoho dne se dostaví okamžik, kdy tam dítě samo někoho 
dovede, někoho, kdo si získal jeho důvěry, komu se rádo svěří  
a pochlubí. Tím roste sblížení, tím roste přátelství.  

Podobně se chováme i my dospělí. Hlídáme žárlivě svá tajemství,  
ale v duchu toužíme všichni po tom, abychom našli někoho, komu bychom se 
mohli se vším svěřit. A jak tomu bude na posledním soudu? Tam se všichni 
skutečně budeme moci svěřit všem s radostnou jistotou, že nás ti druzí 
pochopí a že nás budou sledovat se sympatií. Ale budou znát i naše hříchy, 
naše nepěkné touhy, za které se stydíme?  

Není v tom potíž. Odpuštěný hřích a napravená žádost jsou v křesťanském 
pojetí něčím krásným. Vždyť známe z Písma, jak sv. Petr zapřel Krista, a nijak 
se tím nekompromituje, naopak, je svědkem Božího milosrdenství. Sv. Pavel 
nikomu nezapíral, že před svým obrácením Ježíše nenáviděl. Sv. Augustin 
své hříchy sám popsal ve svých Vyznáních. Tajné se stalo zřejmým a nikoho 
to neuráží. Je-li tedy pocit bázně spasitelný, bude na konci věků všecko 
vyjeveno. Tento pocit se musí ještě doplnit o naději, že je v tom vyjevení  
i radost vzájemného pochopení a lásky. 

Tolik tedy o posledním soudu. Ale ten je, jak si představujeme, stále ještě 
daleko. Mezitím v nynější době si musíme sami umět správně vyřešit otázku 
skrytosti a vyjevování vlastních tajemství. Řešení není vždycky snadné. 
Někteří jsou povahově tajnůstkáři. Nikdo nesmí vědět, co dělají, všecko 
zamlčí. O jiných je naopak známo, že dávají, jak se říkalo po staru, všecko na 
buben. Obojí považujeme za chybný postoj. Styk s druhými vyžaduje důvěru. 
Mám-li někomu důvěřovat, předpokládám, že nelže a že mně poví, co mám 
od něho slyšet. Ale z druhé strany důvěřujeme také tomu, kdo zbytečně 
nepovídá, nerozhlašuje to, co má zůstat v soukromí. 

Konkrétní aplikací je případ, kterým se musí křesťanská morálka často 
zabývat: mluvení o chybách bližního. Vidíme je 
na každém kroku. Nakolik je správné,  
že o nich také mluvíme a že popřípadě 
zjevujeme navenek to, co bylo skrytého,  
o čem nikdo jiný nevěděl?  

Morálka vychází ze zásady, že každý má právo 
na dobré jméno, jinak se jeho život ve společnosti stává obtížným. Ale z druhé 
strany má také společnost právo vědět, s kým má co do činění. Bereme 
zaměstnance do domu. Je přirozené, že sháníme informace, kdo je a jak se 
chová. Máme na to právo. Církev má někoho vysvětit na kněze. Je povinností 
představených, aby se dobře informovali o jeho chování. Tyto okolnosti vedly 
k tomu, že se stanovila morální zásada: nesmí se mluvit o chybách jiných lidí 
bez potřeby, vyjevují se jenom těm, kdo mají právo na informace. 

Zásada zní jednoduše. Ale není vždycky snadné najít správný a vhodný 
způsob. Neuvěřitelně zkomplikovala tento princip demokracie. Tu se 
vychází z předpokladu, že je to lid, kdo volí a zaměstnává veřejné 
činitele. Lid má tedy právo vědět, jaký člověk je ten, komu se má dát 

volební hlas a důvěra. Navenek se všichni uchazeči 
představují ideálně. Proto považuje opoziční strana za svou 
povinnost vyhledat a zveřejnit všecku špínu, která je 
dosažitelná, k tomu, aby ztratil oponent dobré jméno. 
Jednomu novináři vytýkali, že do světa chrlí jenom špínu. 
Odpověděl docela vážně: „Lid má právo na informace.“  

Jiný byl v podobném případě cyničtější: „Já píšu, co mně noviny vezmou, 
jak jinak bych mohl žít.“ Noviny pak berou to, co se líbí čtenářům. Jsou-li 
noviny plné skandálů, mají na tom víc zásluhy čtenáři než novináři.“ 

Tato odpověď ani není daleko od pravdy. Všecko skryté má být zjeveno, 
ale k jakému účelu? Ten musí být dobrý a musí to být v prostředí 
vzájemné lásky. Tento postoj se ovšem nenaučíme z veřejných informací. 
Je potřeba se k němu vychovávat v každodenním životě, skrývat  
a zjevovat své poklady tak, aby tím rostla láska a důvěra. 

/P. Tomáš Špídlík, Liturgické meditace,  

vydalo nakl.Refugium 2006/ 

Různá oznámení 

 


