
 

13. července – 19. července 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.7. 

Sv. Jindřicha 

 
Fatimský den 

St. Jičín 17:00 

za † Jana Maliňáka, † manželku 

Josefu, † rodiče Maliňákovy,  

† rodiče Segeťovy, za živé rodiny, 

Boží ochranu a Panny Marie 

/intence ze 10.8./ 

Úterý 

14.7. 

Bl. Hroznaty, 

mučedníka 
 

Sv. Kamila  

de Lellis, kněze 

St. Jičín 17:00 

za † rodinu Janyškovu  

a Korabečnou, za dar zdraví  

a Boží ochranu pro živé rodiny 

/intence ze 4.8./ 

Středa 

15.7. 

Památka  

sv. Bonaventury, 

biskupa a učitele 

církve 

Janovice 16:00 mše svatá  /přeloženo z 9.7./ 

St. Jičín 17:00 

na úmysl o.biskupů 

/intence z 5.8./ 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

16.7. 

Svátek  

Výročí posvěcení 

katedrály  

Božského Spasitele 

Palačov 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:00 
za věrnost posvěcených osob 

jedné katolické církvi 

Pátek 

17.7. 

Bl. Česlava a sv. 

Hyacinta, kněží 
 

Panny Marie 

Karmelské 

St. Jičín 17:00 

za † Miroslava Sudolského,  

† zetě, 2 rodiče, 2 bratry a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

/intence z 8.8./ 

Sobota 

18.7. 

Sv. Emilián 
 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Jičín 17:00 

za † Ing. Františka Dokládala 

k výročí 102 let od narození 

+ křest:  

Karolína Anna Juřicová 

Neděle 

    19.7. 

16. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za † manžela k nedožitým 

100. narozeninám, † syna, dvoje 

rodiče, † rodinu a duše v očistci, 

za ochranu Panny Marie, Ducha 

svatého, dar zdraví a požehnání 

pro živou rodinu a na jistý úmysl 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45  mše svatá   

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

12.7.2020         15. neděle v mezidobí            33./ročník XI. 
Slovo Boží je semeno, Kristus je rozsévač;  každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. 

Semena v srdci 
Navštívil jsem přítele, abychom se dohodli na nějakém plánu. Začneme mluvit, 

ale na stole zazvoní telefon. „Promiň!“ Přítel bere sluchátko a já si hraji s těžítkem 

na stole. Rozhovor v telefonu trvá hezkou chvilku. Naštěstí končí. Začneme tedy 

náš dialog od počátku. Dojdeme kousek dál, ale zase zvoní telefon. Když se to 

stane potřetí, já znervózním a můj přítel vybuchne: „Takhle mám pracovat! 

Nejraději bych všechny telefony rozbil kladivem. Kdo jenom na takový vynález 

přišel!“ 

Dnešní život zná bohužel mnoho jiných příčin k roztržitostem než jenom 

telefonní rozhovor. Lidé, kteří chtějí doopravdy 

pracovat, se utíkají do nejzazších světnic,  

na chaty v horách apod. Ale je skutečně vina 

jenom ve vnějším prostředí?  

Slovo roztržitost je charakteristické. Něco se 

roztrhlo, tedy to ztratilo souvislost. Tak se nám 

také přetrhne nit myšlenek, pozornost se 

obrátí na něco jiného. Opačné slovo je 

„soustředěnost“. Naše myšlenky a pozornost 

směřují jakoby do jednoho středu. Mají tedy 

zvláštní účinnost. Práce se dělá důkladně,  

a přitom nenamáhá, čas ubíhá rychle. 

Duchovní autoři se tímto problémem zabývali 

odedávna. Vždyť roztržitost je jednou 

z hlavních překážek v modlitbě. „Nač všecko si nevzpomenu, sotva se začnu 

modlit růženec!“ povzdychl si jeden zbožný křesťan. „Ani bych nevěděl, že mám 

tak bujnou fantazii, kdybych se nemodlil.“ V tomto povzdechu je zajímavé zjištění.  

Roztržitost, zvláště při modlitbě, nepochází jenom z vnějšku, není jí vinen jenom 

telefon. Je sice pravda, že ti, kdo se chtějí opravdu modlit, utíkají se do samoty, 

zavírají oči, snaží se zapomenout na všecko ostatní. Sv. František z Assisi jednou 

v hněvu rozbil jakousi vázu proto, že při modlitbě upoutala jeho pozornost. Ale 

všichni si i při tom útěku do samoty uvědomují, že hlavní zdroj roztržitosti je 

jinde, že má daleko hlubší příčiny. Mohu být sám, nikdo mě neruší, mám všecky 

podmínky ke klidu, a možná nejsem schopen přečíst ani jednu stránku otevřené 

knihy. Nohy stojí v kostele, ústa recitují žalmy, píše sv. Jan Zlatoústý, ale myšlenky 

se procházejí po náměstí. U dětí ve škole je tento protiklad ještě bizarnější. 

http://farnostsj.cz/


Nohy jsou ve škole a hlava na hřišti. Jak by bylo krásné, kdyby tomu mohlo být 

obráceně! 

Jak tedy vyřešit problém roztržitosti, který je pro všechny aktuální? Duchovní autoři 

vysvětlují v této souvislosti podobenství o rozsévači.  

Naše srdce je pole. Semena, která do něho zapadají, 

jsou myšlenky. Těch je ovšem nesčíselné množství a jsou 

různého druhu. Jak to, že některé utkví, jiné naopak 

jenom přeletí? Mechanické vysvětlení je materialistické. 

Předpokládá, že silnější dojem zvítězí nad slabším. Hraje 

jemná muzika a někdo začne silně bouchat kladivem.  

Je po hudebním poslechu. Ale všecko, co máme v hlavě a co nosíme v srdci, se nedá 

vysvětlit pouze mechanicky. Profesor matematiky je např. tak zabraný do řešení 

rovnic, že neslyší bouchání na dveře. Bouchání kladivem při hudbě nás možná rozčílí, 

ale za chvilku je zapomeneme, možná nám však na dlouho utkví hudební motiv, který 

jsme mezitím přece jenom trochu zaslechli. Psychologové to vyjadřují principem,  

že paměť je funkce zájmu. To, co nás doopravdy zaujalo, to nezapomeneme, k tomu 

se vracíme a to přehluší všechny ostatní dojmy. 

Z těchto psychologických úvah udělejme nyní závěr pro duchovní život.  

Mezi mnoha dojmy, kterými nás svět jakoby bombarduje, i dnes Bůh mluví k člověku 

ve formě vnuknutí, inspirací, krásných a čistých myšlenek. Jsou jako jemná hudba, 

bohužel stále přehlušovaná boucháním kladiva. Modlitba je jako rozhovor s přítelem, 

do něhož se stále mísí zvonění telefonu zvenčí. Můžeme jemné hlasy hudby zachytit? 

Dá se rozmluva s přítelem ukončit tak, abychom k něčemu konkrétnímu dospěli?  

I tu platí psychologický princip, že pozornost a paměť je funkcí zájmu. Koho zajímají 

peníze, zaslechne i malou zmínku o zisku. Jiného zajímá sport a v novinách mu neujde 

ani malá zprávička o tom, jak hrálo mužstvo, kterému nadržuje. Zbožného člověka 

ovšem zaujmou vnuknutí Boží. 

Ale kdo je vlastně zbožný? Víme, že se to nedá odhadnout mechanicky jenom podle 

toho, jak často se kdo ukáže v kostele, ani podle toho, kolik modliteb denně odříká. 

Každá ctnost má vnější projevy a vnitřní dispozici. Tento vnitřní postoj v případě 

zbožnosti definuje sv. Tomáš Akvinský jako „náklonnost ke všemu dobrému“.  

Takový člověk má tedy srdce široké. Hudebník má zájem o hudbu, zemědělec o pole, 

zbožný člověk má zájem o všecko, k ničemu není uzavřený. Ale má o to zájem jenom 

z jednoho hlediska: nakolik tu má možnost něco dobrého udělat nebo se o něčem 

dobrém poučit. 

Jak se k takovému krásnému životnímu postoji dojde? V morálce se mluví o tzv. 

zásadní volbě, která je už na počátku, kdy se projeví vědomí. Jisté však je, že se musí 

častěji obnovovat a že není nikdy pozdě k tomu, abychom ji oživili. Měli bychom 

s takovým rozhodnutím denně vstávat. Pak s podivem zjistíme, kolik krásných 

myšlenek nám Bůh denně vnuká a žádný hluk světa je nemůže přehlušit. Kdo pak má 

srdce plné dobrých myšlenek, ten vidí svět jako krásný. 

/Tomáš Špidlík, Liturgické meditace na celý rok, cyklus A/ 

Různá oznámení 

 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. připravilo  

na letošní prázdniny Letní soutěž pro rodiny.  

Ve spolupráci s firmou Kilpi, která se věnuje výrobě 
outdoorového a sportovního oblečení, nabízí hodnotné 
ceny z její produkce.  K účasti v soutěži stačí vyrazit  

na rodinný výlet, vyfotit se, a snímek s popisem 
navštíveného místa vložit na Facebook Centra pro 

rodinu. Výhry budou vítězům předány  

na festivalu „Fandíme rodině“  
v sobotu 19. září 2020. 

K výletům lze využít tipy ze stránek Centra pro rodinu, které se inspirovaly 
místy v lokalitách Biskupských lesů. Není to však podmínkou soutěže. K zapojení stačí 
zvolit jakýkoliv cíl. „Co musíte udělat? Neváhejte a zapojte se! Je to jednoduché: stačí 
vložit do komentáře na našem Facebooku pod kterýkoliv příspěvek o soutěži fotku  
z vašeho výletu s rodinou,“ upřesňuje postup zasílání fotografií upoutávka na soutěž. 
Podle jakých pravidel se bude vybírat vítěz, však na webu zatím chybí. Z uveřejněného 
příspěvku je však už nyní částečně zřejmé, co je ve hře. Výherce 3. ceny získá balíček 
outdoorových doplňků a 4 vstupenky na Stezku Valaška na Pustevnách. Další výhry 
věnované společností Kilpi budou postupně zveřejňovány na sociálních sítích 
Centra pro rodinu a sociální péči z.s. 
Soutěž můžete sledovat na Facebooku https://www.facebook.com/prorodiny/ 

http://www.prorodiny.cz/publicita/tipy-na-rodinny-vylet/
https://www.facebook.com/prorodiny/

