
24. května – 30. května 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.5. 

Památka  

Panny Marie, 

Matky Církve 

St. Jičín 16:15 

za † rodiče Janovské, † syna 

Františka a Boží ochranu  

a Panny Marie pro živé rodiny 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Janovice 17:45 mše svatá                       

Úterý 

25.5. 
- - -  není mše svatá 

Středa 

26.5. 

Památka  

sv. Filipa Neriho, 

kněze 

St. Jičín 16:15 

za † rodiče Marii a Viktora 

Urbanovy, † sestru Marii  

a † švagra Františka 

Vojtíškovy, † manžela Zdeňka 

Hrubého, za živé rodiny  

a ochranu Panny Marie 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Čtvrtek 

27.5. 

Svátek  

Ježíše Krista, 

nejvyššího  

a věčného kněze 

St. Jičín 14:00 pohřeb – Ladislav Maloušek  

Pátek 

28.5. 

Pátek 8.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:15 

za † manžela, † rodiče z obou 

stran a pro živou rodinu 

ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Sobota 

29.5. 

Sobota 8.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

8:00 
za † rodinu Tvrdou z Jičiny 
+ po mši sv. májová pobožnost 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

30.5. 

Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

St. Jičín 9:45 

1.svaté přijímání dětí 

za děti a rodiny 

prvokomunikantů  

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

 

V kostele v boční lodi jsou v krabicích k dispozici různé drobné věci z pozůstalosti  
o.Petra Dokládala, které si mohou farníci v libovolném množství rozebrat (obrázky, 
sošky, kropenky, upomínkové předměty, suvenýry aj.), a to do 31.května 2021. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

Slavnost Seslání Ducha svatého          

         23.5.2021                                                26. / ročník XII.                                                 
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.  

Mnohokrát slyšíme, že pro sportovce je někdo vzorem. Nestačí však, aby sportovec měl 

vzor, musí mít i trenéra, který ho povede k tomu, jak co nejlépe využít svých sil. Jen tak lze 

dojít k vytouženému cíli a nezpůsobit si třeba zranění. Snadno tento obraz můžeme převést 

do svého života s Bohem. Ano, máme svůj vzor – Ježíše. A když si ho zamilujeme (už to samo 

o sobě je inspirací – vdechnutím Lásky!), jsme ochotni se zříci všeho ve svém životě, protože 

láska chce vše jen pro milovaného. 

Tak po skutečném obrácení srdce mladí lidé touží hned vstoupit do semináře, do řeholní 

komunity. Jejich rozhodnutí je horoucí, ale nezralé. Potřebují vedení k rozlišení svého 

povolání, potřebují čas k dozrání. Tu přichází hlas Ducha, který v církvi moudře vede 

člověka k opravdové spolupráci na Božím díle spásy.  

I starší lidé, když se rozpálí jejich srdce plamenem lásky ke Kristu, najednou mu chtějí 

všechno dát. Přitom však mohou opouštět povinnosti svého života. A opět zde musí zaznít 

hlas napomenutí: „Víš, tatínku, je pěkné se angažovat ve společenství, ve farnosti, 

v aktivitách, ale tvá zodpovědnost na prvním místě je k manželce a k dětem.“ Nebo: 

„Je krásné, jak hluboce prožíváte svou zbožnost maminko a jak denně chcete chodit na mši 

svatou, ale není první povinností být oporou svému manželovi a opatrovat své děti?“ 

Takto bychom snad mluvili před 100 či 70 lety. Dnes se častokrát děje opačný extrém: Sice 

miluji Ježíše, ale On není na prvním místě. Často to pravdivě slyším od snoubenců: „Ta moje, 

ten můj jsou přednější než Ježíš.“ Nebo: „Já sice mám rád/a Ježíše, ale teď nemohu – studium, 

práce, starost o rodinu, sport či záliby, mi zabírají mnoho času, takže už nemohu dát víc.“ 

To koneckonců prorokoval Ježíš v podobenství o rozsévači… (Mk 4,3-8). 

Dom Chautard říká: „Nadpřirozený (křesťanský) život je život samého Ježíše Krista ve mně 

vírou, nadějí a láskou (…), neboť Kristus je (…) účinnou příčinou posvěcující milosti v duši.“  

Tento život přijímám skrze svátosti.  

A pokračuje: „Tímto životem mi Ježíš uděluje svého Ducha. Tak se můj nadpřirozený život stává 

základem vyšší činnosti, která – nepřekážím-li – působí, že myslím, soudím, miluji, chci, trpím 

a pracuji s ním, v něm, skrze něho, jako on. Mé vnější jednání se stává projevem Ježíšova 

života ve mně. Snažím se tím uskutečňovat ideál vnitřního života, ideál vyjádřený slovy 

sv. Pavla: ´Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.´ (Gal 2,20)  

Křesťanský život, zbožnost, vnitřní život, svatost – nejsou pojmy svou podstatou odlišné,  

jsou to jen odlišné stupně téže lásky; jako svítání, jitřní červánky, světlo a jas téhož slunce.“ 

Vnitřní život není pouhým mým pokladem milostí. To, že Bůh se mi dává a žije ve mně, 

není pouze k mé radosti. Boží život (milost posvěcující) mne vede (milost pomáhající) 

k aktivní činnosti, abych uspořádal svůj život.  Lze tedy říci, že vnitřní život „je činnost duše, 

která se snaží pořádat své nezřízené náklonnosti a trvale se uschopnit, aby soudila o všem 

ve světle Evangelia a jednala ve všem podle příkladu Ježíše Krista.“ (Duše veškerého apoštolátu, kap. 3) 

http://farnostsj.cz/


Jak důvěrně známe ten obraz ze svého dětství a jak často jej vidíme i dnes: maminka volá své 

dítě, aby jí šlo pomoci, ale ono nechce opustit svou hru. Dělá, že neslyší. Nebo když nám řekli: 

„Nedělej to, nesahej na to!“, my jsme si museli zkusit sami, že kamna pálí, nůž řeže do prstu,  

voda v potoce je hodně studená… Jako bychom neslyšeli varování! 

Dnes člověk neslyší Boží hlas, nebo i když slyší, jedná svéhlavě jako malé nerozumné dítě. Pokud 

chceme spolupracovat s Duchem Svatým, je nutnou podmínkou začít Mu naslouchat, „naklonit 

k němu ucho svého srdce.“ (sv. Benedikt). Bez modlitby to prostě nejde. 

 „Připravuji se o jeden z nejmocnějších prostředků vnitřního života, nesnažím-li se o jistou a pevnou 

víru v účinnou Ježíšovu přítomnost ve mně a zvláště nečiním-li tuto přítomnost skutečností živou, ano 

co nejživější, aby víc a více pronikala všemi mými schopnostmi. Stane-li se však Ježíš mým světlem, 

ideálem, rádcem, mou oporou, mým útočištěm a mou silou, mým lékařem, mou útěchou, radostí 

a láskou, zkrátka mým životem, nabudu všech ctností.“ (Dom Chautard)  

Naslouchat však neznamená odříkat (či dokonce i vnitřně prožít) modlitbu ráno a večer. 

Nebudu-li pozorný k Ježíši během celého dne, nepřisvojím-li si Slovo, těžko budu slyšet,  

k jaké spolupráci mne Duch Svatý volá.  „Může se stát, že opravdu nemáme z praktických důvodů čas 

na modlitbu, že nenajdeme ani jediný okamžik během dne, který bychom mohli zasvětit modlitbě; 

potom nám zbývá ještě jedna možnost – zůstat v úzkém kontaktu s Bohem prostřednictvím zvolání, a to 

i když jsme zavaleni různými naléhavými záležitostmi. (…) V žádném případě to však nelze dělat tak,  

že si všechno odbydeme vcelku jednou ranní nebo večerní pobožností, čímž jsme pro zbytek dne 

s modlitbou hotovi; musíme se totiž naučit odtrhnout se od své práce a myšlenkami směřovat 

k Bohu i několikrát během dne, byť by to bylo jen na několik minut.  
(otec Mikuláš v knize Umění naslouchat)  

V některých okamžicích života přichází vnuknutí. Jako by nás vnitřní hlas nebo intuice vedla, 

abychom někam šli, abychom něco udělali. Nezřídka tyto pocity způsobí nějaký „zázrak“, nad nímž 

žasneme. Ano, i takto působí Duch Svatý. Daleko častěji však je jeho vedení skryté a nenápadné.  

Jde jen o to, „dát mu prostor, pozvat jej k vedení“. Nespoléhejme na to, že nám výslovně řekne,  

co máme dělat, ale důvěřujme, že povede naše jednání a rozhodování.  

Když jsem byl mladý, říkali nám bratři salesiáni, že nesmíme na své cestě zůstat stát, když si 

myslíme, že nevíme, co dál: „Se stojícím balvanem nikdo nepohne, ale když se valí, lze jeho cestu 

nasměrovat.“ Avšak ve stavu duševní nejistoty se nemají dělat zásadní nevratná rozhodnutí.  

Spíše je třeba zintenzivnit modlitbu, a prosit, aby Duch Svatý opravdu projevil svou moc. 

Nemysleme si, že můžeme Bohem manipulovat! Je pravda, že svou modlitbou měníme osud 

světa, ovlivňujeme životy lidí, že svou modlitbou „měníme dokonce i Boží vůli“ (Ninivané půstem 

odvrátí slíbený trest Boží), ale nikdy si nemysleme, že nad Bohem můžeme lstivě (Jákob/Izrael) 

vyhrát svůj zápas. Je jediná cesta - cesta lásky a svatosti, která je pro nás možná. Ale to zas pak 

nebudeme chtít „měnit Boží vůli“, budeme se s naprostou vnitřní pravdivostí modlit tak často 

opakovaná slova „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.“  

 Někdy zakusíme projev Ducha jako uragán ve svém životě, který smete všechny naše 

pošetilosti, aby dal prostor k vybudování skutečného svého chrámu (těla), v němž bude sám 

chválit Otce a Syna, a kdy se „bude sám přimlouvat ve shodě s Boží vůlí za křesťany.“ (Řím 8,26-27) 

 Někdy bude konejšivým vánkem, mateřským dechem a pohlazením, něžností lásky,  

pokojným spočinutím. (Ž 131) 

 Někdy nás povede pouští (Ježíš je veden Duchem na poušť)  

– někdy nám dá zakoušet plodnost (obrácení 3000 mužů po Petrově kázání). 

 Někdy to bude putování krajinou stínů,  

někdy spočinutí na bohatých pastvinách.  

 Někdy nám dá radost ze zázračného uzdravení, někdy nás připodobní  

bezmoci Ukřižovaného.  Tomu však, kdo se s důvěrou svěří jeho vedení,  

každý okamžik bude ke spáse. „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“ 
(Řím 8,28) 

  (Jan 15,5) 

V písni Blíž k tobě, Bože můj zpíváme: „Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, Tvá láska 

jediným mým bohatstvím.“ A v hymnu Denní modlitby církve (mezidobí, sudé týdny, pátek, 

ranní chvály) se modlíme: Duchu Svatý, sílo Boží, která ve mně vše zlé boří; je-li na mně  

co dobrého, jistě je to z daru tvého. 

To nás vede k důvěře důvěrné lásky k Ježíši, kterou velmi pěkně vyjádřila sv. Terezie z Avily:  

„A kdykoli myslíme na Krista, vždycky si připomeňme, jaká láska ho vedla k tomu, že nám prokázal 

tolik milostí a dobrodiní, a jakou lásku nám ukázal Bůh, když nám dal takovou záruku své lásky 

k nám. A láska volá po lásce. Proto se snažme mít to stále před očima, a tak se povzbuzujme 

k lásce. A dá-li nám jednou Bůh tu milost, že se nám tato láska vtiskne hluboko do srdce,  

bude nám všechno velice snadné a v nejkratší době a s malou námahou vykonáme velmi mnoho.“ 

Jde snad říci takovéto důvěrné a činné lásce jinak než spolupráce s Duchem Svatým? 
/Ve škole Ježíšově, ŽIVOT Z VÍRY - DUCH SVATÝ INSPIRUJE A VEDE,  

vydalo Biskupství ostravsko-opavské 2017/ 

Různá oznámení 
Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný 
život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás 
všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, 
každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. 
Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy 
onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli 
potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila 
ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána 
samotným Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také 
patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, 
kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco 
a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění.  
Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je 
nenahraditelné. 

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně 
při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti.  
Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným 
a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, 
že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří 
i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání 
této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší 
horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. 

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska                                                                                /www.cirkev.cz/ 


