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Od 14. 10. v rámci nouzového stavu platí nová omezení - vnitřní i venkovní akce jsou omezeny
do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí. Tento zákaz se nevztahuje
na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob.

18.10.2020

29. neděle v mezidobí

47./ročník

XI.

Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života.

18. října – 25. října 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I. týdne
Liturgická oslava
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den
Neděle
18.10.

St. Jičín

Čas
-

není mše svatá

9:00 10:00

možnost individuálního přijetí
sv. přijímání (po skupinkách)

sbírka na světové misie bude
přeložena na jiný termín

Hůrka
St.Lhota

-

není hodová mše svatá
není mše svatá

Sv. Jana
de Brébeufa a Izáka
Joquese, kněží,
a druhů, mučedníků

St. Jičín

-

není mše svatá

DEN MODLITEB ZA MISIE

Pondělí
19.10.

Místo

Úmysl mše svaté

Sv. Pavla od Kříže,
kněze

Úterý
20.10.

Úterý 29.týdne
v mezidobí

St. Jičín

-

není mše svatá

Středa
21.10.

Bl. Karel Rakouský

St. Jičín

-

není mše svatá
není modlitební společenství

Čtvrtek
22.10.

Sv. Jana Pavla II.,
papeže

Hůrka

-

není mše svatá

Pátek
23.10.

Sv. Jana
Kapistránského,
kněze
Sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa

St. Jičín

-

není mše svatá

St. Jičín

-

není mše svatá

-

není mše svatá

Sobota
24.10.
Neděle
25.10.

30. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

St. Jičín
St. Lhota

9:00 10:00

-

možnost individuálního přijetí
sv. přijímání (po skupinkách)

není mše svatá

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

Intence neodsloužených mší svatých budou přeloženy na jiný termín.
O. biskup uděluje věřícím dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Využívejme příležitosti sledovat mši svatou živě prostřednictvím křesťanských
sdělovacích prostředků (Radio Proglas, TV NOE, TV LUX) a videopřenosů na www.mseonline.cz
V případě pohřbu či zaopatření se můžete obrátit na farní úřad v Novém Jičíně
(tel.č. Mons. Dr. Alois Peroutka - 731 625 673) anebo na farnost Bernartice n.O.
(tel.č. P. dr. Radoslav Skupník – 737 526 208).

V minulosti se svatost považovala za jakési dobytí strmého vrcholu.
Odtud tedy pochází i slavné dílo sv. Jana z Kříže Cesta na horu Karmel.
Terezie od Dítěte Ježíše však převrátila všechno naruby - ona se totiž vydala do nebe výtahem.

Bez zdlouhavého pachtění se po schodech ... Odkud čerpala inspiraci?
Žila v 2. polovině 19. století. Technologická revoluce byla charakteristickým
rysem té doby. Při sledování jednoho z nových vynálezů získala inspiraci: ...
teď se nevyžaduje žádné úsilí vyjít po schodech. V případě bohatých lidí ho
úspěšně nahradí výtah. I já bych chtěla najít takový výtah k Ježíši, protože
jsem příliš malá na to, abych šla po strmých schodech dokonalosti.
Co to znamená v praxi? Nerůst. Ale naopak - zmenšovat se a zmenšovat se.
Proto se cesta, kterou Terezka představila světu, nazývá „malá cesta" nebo „cesta
duchovního dětství". Pojeďme tedy výtahem přes všechny ty patra!
o

První patro: Staňte

se dítětem

Terezka se chopila podstaty evangelia. Pochopila, že "největší v království nebeském je
ten, kdo se jako dítě pokoří". Jak to udělat? Uznejte svou ubohost a bezmoc
v dosahování dalších „stupňů svatosti". Všechno očekávejte od Boha. Jako malé dítě,
které čeká na všechno od své matky.
o

Druhé patro: Slepě

důvěřujte

Máte pocit, že příběhy Františkových "svatých excesů" nebo hrdinství Matky Terezy
z Kalkaty jsou mimo vás? Terezka dobře věděla, že nemá šanci konkurovat „velkým"
světcům. Její cestou do nebe tedy bylo „s důvěrou se vrhnout do Otcovy náruče".
Namísto intenzivního půstu směle očekávala všechno od Boha.
o

Třetí patro: Přijímejte

to, co přijde

V praxi se nejčastěji musíte nechat "ukřižovat". Nejde o fyzické ukřižování, ale
o ukřižování vlastní vůle, ambicí a životních plánů. Pro horlivé lidi jde o nejtěžší patro.
Bůh nemusí chtít, aby ses stal knězem, řádovou sestrou nebo se oženil s tou či onou
ženou nebo s tím či oním mužem. I když velmi chceš ... Proč nás tak tedy křižuje?
Možná se v životě nedozvíme odpověď. Ale právě toto je to malé „hrdinství" - slepě
Mu důvěřovat.
o

Čtvrté patro: Chtějte

být „méně než nula"

Znamená nechtít být velkým mystikem, světcem nebo někým, kdo by křísil mrtvé,
vyháněl duchy, evangelizoval atd. V této touze je skrytá hrdost. Terezka se sama
nazývá „zrnkem písku", „ničím nic". Navrhuje, aby se ti malí ještě zmenšili - ví totiž,
že chudoba přitahuje pozornost Všemohoucího více, než cokoli jiného.

o

Páté patro: Milovat

„až do bolesti"

Klíčem není dělat hodně, ale hodně milovat. Příprava polévky nebo složení police může být
prospěšnější. Nebo podobně pití neslazeného čaje může mít větší smysl než šlehání se
do krve. Všechno závisí od touhy po lásce. Bůh je nepředvídatelný!
o

Šesté patro: Ponořte

se do modlitby

Toto je pravděpodobně nejkrásnější z pater. Ale jen zdánlivě. Jestli můžete jít před
Nejsvětější Svátost a sebevědomě usnout v objetí Mistra z Nazareta, pak se opravdu
dokážete správně chopit času. Je to usínání bez výčitek, že by to byl býval zbytečně ztracený
čas. To je ten vrchol mystiky a nebeská předsíň. Stačí to na obejití očistce a získání svatosti
á la Mount Everest?
Nezbývá nám nic jiného - jen splnit papežovo doporučení. A ne jedno, ale hned několik.
Protože všechny od samého počátku 20. století těšila „revoluce" Terezky od Dítěte Ježíše. Pius XI.
jednoznačně řekl: "(...) na tuto malou cestu musí vstoupit celý svět." Tímto způsobem papež
přenesl Církev „ze schodů k výtahu". Nemáme na výběr - musíme se vyvést výtahem do nebe 
/www.fatym.com, převzato z www.verim.sk/

Různá oznámení
Prohlášení kardinála Duky k aktuální situaci

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili
k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny
nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba
růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy
k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami
či společně v rodinách.
/www.cirkev.cz/
********************************************************************************************************

Milí farníci a přátelé,
mnozí už víte, že náš otec Petr Dokládal se nachází ve vážném
zdravotním stavu v nemocnici v Novém Jičíně. Nyní je a ještě nějaký
čas bude v umělém spánku napojený na ventilátor. Někteří z vás
navrhli SPOJIT SE V MODLITBĚ NOVÉNY za otcovo uzdravení (podle
vůle Pána). Z Českomoravské Fatimy v Koclířově nám doporučili
a poslali novénu ke sv. Filoméně (viz samostatná příloha k tomuto vydání
farního zpravodaje, anebo ke stažení na www.farnostsj.cz). Začali jsme se
modlit v pátek 16.10. Podle vašich možností se také můžete přidat.

Svatá Filoména – naše mocná přímluvkyně

Několik slov k současné situaci
Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto
dnech k mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní
i společenský život prakticky ustal, omezení vyhlášená vládou tvrdě dolehla
i na náboženský život.
Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem
frustrace a pesimismu. Jako všechny krize představuje i „koronakrize“ novou
příležitost, či chcete-li: výzvu.
V uplynulých měsících jsme se mohli všichni znovu přesvědčit o tom, jak falešné je
naše přesvědčení, když se domníváme, že jsme neomezenými pány svých životů.
Stačí jeden malý, pouhým okem neviditelný organismus vzniklý kdesi v daleké Číně,
a celý svět je ze dne na den vzhůru nohama. Veškeré naše jistoty jsou najednou
ty tam a my se s obavami chvějeme, co s námi bude.
Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá
v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli
světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt.
Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých
možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní.
Vím, že tak mnozí již činí. Všem za to patří můj veliký dík.
Společně se pak všichni v boji proti pandemii můžeme spojit v modlitbě růžence, jak
nás k tomu v uplynulých dnech vyzvala Stálá rada ČBK. Kéž nám Matka Kristova
pomůže v zápase se zákeřnou nemocí překonat i veškerá rozdělení, která naši
společnost dosud sužují.
+ Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český
PS: Prosím, nezneužívejme této situace k mocenským či politickým sporům nebo
finančnímu obohacení. Sociální péče a lékařská či zdravotní pomoc jsou
na takové úrovni, že může upevňovat naši naději. Nešiřme stres a napětí!
/www.cirkev.cz/

Svatá Filoména získala mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků.
Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k „divotvůrkyni“ 19. století. Blahoslavený
papež Pius IX. ji prohlásil za patronku Dětí Panny Marie. Svatý Jan Maria
Vianney ji přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: „ Já jsem nikdy nežádal
svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou“.
Kdo byla sv. Filoména
Filoména žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče přijali tajně křesťanství a své dceři
dali jméno Philumena – Nositelka světla. Její krása oslnila římského císaře Diokleciána
natolik, že chtěl čtrnáctiletou dívku získat pro sebe. Mladičká křesťanka se však zaslíbila
Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. Po čtyřicetidenním žalářování podstoupila mučení
a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smrtelně zraněna jedovatými šípy,
ale pokaždé vyvázla bez úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Když
zemřela, bylo jí kolem čtrnácti let. Její ostatky našli archeologové roku 1802 v Priscilliných
katakombách. Jejími atributy jsou šípy a kotva. 10. srpen – svátek její mučednické smrti
a přenesení sv. ostatků do italského Mugnana. (1805) Svatá Filoména je patronkou dětí,
novorozenců, mládeže, dívek, ochránkyní mladých manželských párů, podporou
nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu, pomocnicí chudých a osiřelých,
velkou pomocnicí studentů a kandidátů zkoušek, přímluvkyní podnikatelů a pomocnicí
ve finančních potřebách a obtížích, patronkou klášterů a škol, patronkou kněží, misií,
pomocnicí ke konverzím a návratům ke svátostem, patronkou Živého růžence, mocnou
přímluvkyní ve všech beznadějných záležitostech.
Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je jistě i to, že svět 21. století nutně
potřebuje obnovit křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost. Nejvíce je ohrožena mladá
generace a právě jí je svatá Filoména připravena vyprosit potřebnou pomoc a milosti, vždyť je
patronkou dětí a mladých. Svatá Filoména své věrné nikdy nezklamala. Nabízí pomoc i dnes
– tak pokud tuto pomoc z nebe neodmítneme, máme možnost se v tyto dny pomodlit novénu
ke svaté Filoméně od sv. Jana Maria Vianneye.

