
27. června – 3. července 2022, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.6. 

Pondělí 13. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování za svěřené dary 

a obdržené milosti, s prosbou 

o vedení Duchem svatým  

a za duše v očistci 

Úterý 

28.6. 

Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka 
- - není mše svatá 

Středa 

29.6. 

Slavnost  

SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLŮ, hlavních 

patronů brněnské 

diecéze  

– doporučený svátek 

St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za živou a † rodinu Janovskou, 

Hasalovu, Cigánkovu  

a na jistý úmysl 

+ po mši sv. táborák na farní zahradě  

Čtvrtek 

30.6. 

Čtvrtek 13. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

1.7. 

Pátek 13. týdne  

v mezidobí 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00  
příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

na poděkování za dar života 

s prosbou o moudrost 

v životních rozhodnutích 

Sobota 

2.7. 

Sobota 13. týdne  

v mezidobí 
1.sobota v měsíci 

Janovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

3.7. 

14. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie, o dar víry a dary Ducha 

Svatého pro rodinu 

St. Lhota 10:00 mše svatá   

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 
* Tichá sbírka na opravy fary z minulé neděle vynesla 13 666,- díky. 

* V pondělí po mši v 18:15 zvu na faru všechny, kdo mají na starosti kaple – potřebuji s vámi 
probrat poutě a hody. 

* Ve středu po dětské mši sv. jste všichni zváni na faru k táboráku, na zakončení školního roku 

* V pátek je na Prašivé setkání dětí a rodin s o. biskupem – začátek v 10:00 na Kamenité  
- více na plakátku ve zpravodaji a ve vývěsce. 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné a od 16:00 bude příležitost ke zpovědi. 

* Děkuji všem, kdo jste připravili minulou neděli slavnostní otevření fary a přineste prosím 
paragony k proplacení (za tuto akci). 

  ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
    Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 26.6.2022            13. neděle v mezidobí            31. /ročník XII. 
Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá; ty máš slova věčného života.  

Žijte duchovně 
Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží 

proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, 

co byste chtěli. […] Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! 

Dobrý den, drazí bratři a sestry! 

V úryvku z listu Galaťanům vyzývá sv. Pavel křesťany, aby žili duchovně (srov. 5,16.25). 

Existuje zde určitý styl: jednat podle Ducha. Víra v Ježíše Krista znamená, že Jej 

následujeme, jdeme za Ním jeho cestou, jako to učinili první učedníci. A zároveň to 

značí vystříhat se opačné cesty, tedy egoismu a hledání vlastního zájmu, již apoštol 

nazývá „žádostí těla“ (v.16). Duch nás vede při této pouti Kristovou cestou, která je 

nádherná, ale též náročná, začíná křtem a trvá celý život. Představme si ji jako 

dlouhou horskou túru: je podmanivá a má lákavý cíl, ale vyžaduje hodně námahy 

a houževnatosti. 

Tento obraz může být užitečný k tomu, abychom přistoupili k jádru 

apoštolových slov o „duchovním životě“ a „jednání podle Ducha“. Tyto výrazy 

označují akci, pohyb, dynamiku, která brání tomu, abychom se zastavili při prvních 

obtížích, a vybízí k důvěře v „sílu padající s výše“ (Hermův pastýř, 43,21). Když se křesťan 

ubírá touto cestou, nabývá kladného pohledu na život.  

To neznamená, že by zlo přítomné ve světě nějak zmizelo, 

anebo že by se vytratily negativní egoistické a povýšenecké 

pohnutky; značí to spíše víru v Boha, který je vždy silnější 

než náš  vzdor a větší než naše hříchy. To je důležité: věřit, 

že Bůh je pokaždé větší, a to stále. Větší než náš vzdor  

a naše hříchy. 

Zatímco apoštol Galaťany vybízí, aby se vydali po této 

cestě, staví se na jejich rovinu. Opouští druhou osobu množného čísla – „žijte“ (v.16) 

– a přechází k první: „jednejme podle Ducha“ (v.25). Jako by chtěl říci: Postavme se 

do téže řady a dejme se vést Duchem. Je to výzva, „způsob vyzývací“. Sv. Pavel 

považuje tuto pobídku za nezbytnou rovněž sám pro sebe. Ačkoli si je vědom toho, 

že v něm žije Kristus (srov. 2,20), je zároveň přesvědčen, že dosud nedosáhl cíle, 

horského vrcholku (srov. Flp 3,12). Apoštol se nevyvyšuje nad společenství, neprohlašuje 

o sobě: „Jsem vůdce a už jsem dosáhl vrcholu hory, vy jste ještě na cestě“, nýbrž 

stojí vprostřed ostatních putujících, aby jim dal konkrétní příklad toho, nakolik je 

nezbytné poslouchat Boha a stále více a lépe se dávat vést Duchem. Je krásné,  

když se setkáváme s pastýři, kteří kráčejí se svým lidem a nevydělují se z něho:  

http://farnostsj.cz/


„Já jsem ale důležitější, jsem přece pastýř, kněz, biskup“, smýšlejí někteří povýšenecky. 

Nikoli, pastýř má kráčet se svým lidem. To je velice krásné a duši to prospívá. 

Tento „život podle Ducha“ není pouhým individuálním činem. Naopak, týká se 

též společenství jako celku. Utvářet společenství podle cesty naznačené apoštolem 

sice naplňuje nadšením, současně však obnáší značný závazek.  

„Žádosti těla“ – tedy pokušení, která se zmocňují každého z nás – žárlivost, předsudky, 

pokrytectví a zloba – se projevují i nadále a lehce nás proto může svádět útěk do rigidity 

tvořené souhrnem přikázání. Takto bychom ovšem opustili stezku svobody a namísto 

výstupu na vrchol bychom se vrátili do nížiny. Cesta Ducha po nás v první řadě 

požaduje, abychom dopřáli dostatek prostoru milosti a lásce. Dejme prostor Boží 

milosti a nemějme strach.  

Pavel poté, co na Galatské přísně zvýšil hlas, vyzývá, aby se v nesnázích ujímali jeden 

druhého, a jestliže se někdo zmýlí, chovali se k němu vlídně (srov. 5,22). Poslechněme si jeho 

slova: „Bratři, kdyby někdo byl stržen náhle k nějakému poklesku, uveďte ho  

na správnou cestu v duchu mírnosti; jste přece lidé duchovní! Jen si dávej pozor každý 

sám na sebe, aby ses nedostal do pokušení i ty! Jeden druhého břemena neste...“ (6,1-2). 

Takový postoj se ostře odlišuje od pomlouvání a sdírání druhých z kůže, které není 

podle Ducha. Duch nám naopak vnuká mírnost vůči bratru, jehož máme napravit,  

a bdělost nad sebou, abychom neupadli do téhož hříchu, tedy pokoru. 

Když nás totiž láká špatné smýšlení o druhých lidech, jak se to často stává, měli 

bychom se především zamyslet nad vlastní slabostí. Nakolik je snadné druhé kritizovat, 

někteří lidé na to snad mají vysokoškolský titul! Dennodenně kritizují druhé. Podívej se 

však nejprve sám na sebe! Bude dobré, když se sami sebe zeptáme, co nás vede 

k pokárání nějakého bratra či sestry a zda na jeho chybě neneseme odpovědnost.  

Duch svatý nás obdařuje mírností, avšak kromě toho nás vybízí ke vzájemnosti, 

k nesení břemen druhých lidí. Kolik takové tíže najdeme v lidských životech: nemoci, 

nezaměstnanost, samotu, bolest...! A kolik různých zkoušek si žádá bratrskou blízkost  

a lásku! Mohou nám pomoci také slova sv. Augustina z komentáře k témuž úryvku (z listu 

Galaťanům): „Proto, bratři, kdyby byl někdo přistižen při nějaké vině, […] napomínejte ho 

tímto způsobem, mírně. Pokud zvýšíš hlas, v nitru miluj. Ať již povzbuzuješ a projevuješ  

se otcovsky, ať již káráš a jsi přísný, vždy miluj“ (sv. Augustin, Promluvy 163/B3). Vždy miluj.  

Nejvyšším pravidlem bratrského napomínání je láska: 

přejeme si dobro svých bratrů a sester. Také dostatek času  

a snášení problémů a nedostatků druhých lidí v mlčenlivé 

modlitbě může být správnou cestou, která jim napomůže 

k nápravě. Není to jednoduché, nejsnazší cestou je pomluva 

a sdírání druhého, jako kdybychom sami byli dokonalí.  

To však nemáme dělat. Mírnost, trpělivost, modlitba, 

blízkost. Radostně a trpělivě kráčejme touto cestou  

a dávejme se vést Duchem svatým. 

/katecheze papeže Františka k listu Galaťanům,  
 www.vaticannews.va, přeložila Jana Gruberová/ 

Různá oznámení 
První prázdninový den bude letos opět patřit tradičnímu setkání dětí a rodin s otcem biskupem.  

Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července 2022 nejprve do areálu Kamenité  
u Vyšních Lhot a po mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Martin David,  

na horu Prašivá.  Tématem setkání je heslo „Společně na cestě" a odkazuje na synodální 

putování, ale také na mnohé další společné kráčení, putování a cestování.   
Setkání připravuje Katechetické a pedagogické centrum ve spolupráci s Centrem pro rodinu 

a sociální péči a Diecézním centrem mládeže.  
Program setkání: 
10:00 - zahájení v areálu Kamenité u Vyššních Lhot  
10:45 - mše svatá s biskupem Martinem Davidem 
12:30 - program na stanovištích na Prašivé 
15:30 - závěrečné požehnání na louce u kostelíka 

Více objevujte postupně také na webu https://prasiva.prorodiny.cz/ 

V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku.  
Informace o této případné změně místa konání bude na webu 

akce https://prasiva.prorodiny.cz/ zveřejněna den před setkáním do 18:00. Těšíme se na vás! 

https://prasiva.prorodiny.cz/
https://prasiva.prorodiny.cz/

