
 

1. srpna –7. srpna 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

1.8. 

Památka sv. Alfonsa 

Marie z Liguori, 

biskupa a učitele církve 

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

2.8. 

18. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

3.8. 

18. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † manžela Jaroslava,  

† dvoje rodiče, † 2 bratry, 

duše v očistci a Boží 

ochranu a Panny Marie, za 

dar zdraví pro živé rodiny 

Čtvrtek 

4.8. 

Památka sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

5.8. 

18. týdne  

v mezidobí 

 
1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00  
příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

za † manžela k 2.výročí 

úmrtí, za † rodiny z obou 

stran, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Sobota 

6.8. 

Svátek  

Proměnění Páně 

 
1.sobota v měsíci 

St. Jičín 12:00 
svatba –Patrik Hric 

a Kateřina Hatlapatková 

St. Lhota 17:30 mše svatá 

Neděle 

7.8. 

19. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
St. Jičín 8:00 

na poděkování za 18 let 

života a ochranu Panny 

Marie a Ducha svatého  

pro živou rodinu 

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

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

OHLÁŠKY 
 

*V pátek dopoledne navštívím nemocné. 

 

* Příští rok v červnu plánujeme v naší farnosti biřmování. Kdo jste ještě nepřijali tuto svátost,  
a chtěli ji přijmout, zapište se do tabulky na listinu pod kůrem do konce prázdnin.  
Nejnižší věková hranice je v září dovršení 15 let. 
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Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

 

 

Úspěšný život má ten, kdo je bohatý před Bohem, kdo usiluje o to,  

co pochází shůry. Tak jsme to dnes slyšeli. Co je bohatství před Bohem, 

co pochází shůry a my o to máme usilovat?  

V katechismu se říká: „Milost Boží”. Umíš si pod tím slovem něco 

představit? Děti na jižní Moravě „boží milost” dobře znají. V masopustě tam 

maminky „boží milost” smaží, takové dobré pečivo, křehoučké tak, že je 

musíš moc opatrně brát do ruky, aby se ti nerozsypalo 

dřív, než je doneseš do úst. Tam děti mají zcela 

konkrétní představu, co je to Boží milost: Něco moc 

dobrého, ale choulostivého, křehkého, jen tak právě 

pro sváteční chvilku. Ale nejen těm dětem na Slovácku, 

i nám dospělým připadá často milost Boží jako sváteční oblek duše pro 

chvilku po svatém přijímání, ve kterém se nedá jít do práce - na to jsou 

přece modráky. 

Podobenství o bílém svatebním rouchu, které se snadno umaže, křestní 

symbol bílé roušky, kterou máme nosit bez poskvrny, to vše může 

nahrávat představě, že Pán Bůh to s námi dělá jako nějaká zlomyslná 

maminka, která děcko napřed svátečně obleče  

do nejlepších šatů a pak je pošle na ulici, na hřiště: 

běhej blátem, dělej kotrmelce, lez na stromy, hrej si, 

ale běda, jestli se při tom ušpiníš - to bys dostal! 

Taková maminka snad ani na světě není.  

A Pán Ježíš prohlásil, že otcovská láska Boží se nedá zahanbit láskou 

lidských rodičů: Dáváte-li svým dětem dobré dary vy, kteří jste zlí, tím spíše 

vám dá dobré dary můj Otec, který je v nebesích. Musí tedy Boží milost být 

utkána z něčeho lidem přiměřenějšího než z andělsky pavučinkového 

mušelínu. Nejvíc viny na těchto našich nesprávných představách má 

především to, že neumíme dobře rozeznávat, co je hřích, kdy pozbýváme 

milosti Boží. Býváme úzkostliví, kdy by to ani být nemuselo, a míváme 

sloní kůži tam, kde opatrnost je namístě. 

http://farnostsj.cz/


Jak si zjednat správný názor? Především neužívej pro hřích označení, která 

jsou nejasná a matoucí: Všední a těžký hřích. „Všední” hřích se totiž snadno 

považuje za věc nedůležitou a těžký hřích se snadno ztotožní s hříchem 

smrtelným. To pak má zlé následky v obojím případě.  

Zvykni si raději rozlišovat hříchy na: zraňující a smrtelné. Rozdíl mezi 

hříchem zraňujícím a smrtelným je podobný rozdílu mezi nemocí a smrtí. Mezi 

zraňující hříchy - tj. těmi, které jsme dřív nazývali „lehké” - jsou takové rozdíly 

jako mezi rýmou a rakovinou. Když si tohle 

uvědomíš, pak už nebudeš říkat: Toto je „jen” 

lehký hřích, to mohu klidně udělat. Pochopíš,  

že každá nemoc zraňuje, ohrožuje život.  

Na druhé straně pochopíš, že smrtelný hřích 

není jen tak něco, co se může člověku přihodit 

každý den, a že ta smrtelnost neodvisí ani tak od věci samé jako od okolností  

a celkové situace. 

Stále platí, co se učíme v katechismu, že smrtelný hřích je: 

▪ Za prvé: přestoupení důležitého přikázání. Ale tu důležitost musíme 

vážit ne všeobecně, ale v dané konkrétní situaci. 

▪ Za druhé: že to uděláme uváženě, s dostatečnou rozvahou. Ale ani to 

není žádný přesný metr, kdy je jednání dostatečně uvážené a kdy je 

uvážené nedostatečně. 

▪ Za třetí: že hřích se páchá s plnou svobodou vůle. A i tu nás moderní 

hloubková psychologie nabádá k opatrnosti v souzení. Ne každý, kdo myslí, 

že hřešil svobodně, byl opravdu plně svobodný. Smrtelný hřích je zásadní 

rozhodnutí proti Bohu, proti přátelství s Bohem, je změna životní cesty.  

A to se věřícímu člověku jen tak nestane. 

Mohlo by vás snad napadnout, zda tímto vysvětlením nepovzbudím lidskou 

lehkomyslnost? Toho se nebojím. Naopak: i lehkomyslnému člověku je 

nepříjemná každá nemoc - a dnes mohl pochopit, že hřích je nemoc duše. 

 A úzkostlivému skrupulantovi se uleví, když slyší ujištění, že smrtelný hřích není 

běžná věc, že je to něco, co se rovná kosmické katastrofě v osobním rozměru. 

Bratří, usilujte o to, co pochází shůry; na to myslete víc, než na to, co je na 

zemi. Rozumíte už té radě svatého Pavla? Lépe je teď, dnes, usilovat  

o získání Boží milosti, Božího přátelství, než dumat stále o své minulosti, 

soudit a vážit své chyby a strašit se jimi. Nemáš-li jistoty, běž ke zpovědi, poraď 

se s knězem, a potom s radostí a bez bázně choď ke stolu Páně, abys rostl 

v milosti Boží. 
/P.Ladislav Simajchl, www.fatym.com/taf/knihy/cyklus/cy_c_m16.htm/ 

Různá oznámení 

UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se 
uskuteční 18. - 20. 8. 2022 ve Vsetíně. Můžete 

se těšit na kapely, semináře, workshopy, filmy, sporty, službu modliteb a duchovní  
poradenství. UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová 
přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat Pána Boha  
a On jednal v našich životech. Letošní ročník festivalu nese název OPRAVDOVÝ. 

Přetvářka, pokrytectví, fake. Někdy je prokoukneme snadno, jindy vůbec, nejčastěji 
však hledáme jejich opak – od politiky přes média až po vztahy. Zdá se navíc,  
že o autenticitě a jejím nedostatku slýcháme více v souvislosti s rostoucí oblíbeností 
sociálních sítí. Jak se hledá opravdovost na Instagramu či v reálném životě, ale především 
ve víře, a jak vypadá autentické křesťanství? Nejen o hledání opravdovosti bude letošní 
ročník festivalu UNITED. Těšíte se na něj? Více o programu, kapelách, workshopech  
a přihlašování na festivalunited.cz. 

Přijměte pozvání do Koclířova v roce 105. výročí zjevení Panny Marie 
ve Fatimě na Fatimský den v sobotu 13. 8. 2022. Hlavní mše 

sv. na tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. je v 9 hod. Organizace 

SLOVENSKÝ DOHOVOR PRO RODINU v tento den povede 

v Koclířově program s P. MARIANEM KUFFOU ze Slovenska.  
Více na cm-fatima.cz. 

Celostátní setkání mládeže  

Hradec Králové  9. - 14. srpna 2022 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní 

mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.   

Letošním mottem je „Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16) 

Díky programu, který je kulturně, duchovně a zábavně vytvořen, je setkání pro mladé 

ve věku 14-26 let možností k poznání sebe samého, nových přátel i utvrzení v tom, 

 že na život ani víru nejste sami. Široký výběr inspirativních promluv, slavení mší 

svatých nebo večerní koncerty budeme prožívat společně, a přesto bude dostatek 

prostoru, pokud byste chtěli mít soukromý rozhovor s přednášejícím, knězem nebo 

kýmkoli, kdo se bude setkání účastnit. 

Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm každý může 

najít něco zajímavého: zajímavé přednášky s kvalitními 

přednášejícími, koncerty, slavení eucharistie, poutavé katecheze. 

Více podrobností o programu na www.celostatnisetkanimladeze.cz. 

Celostátní setkání bude možné sledovat také prostřednictvím přenosů TV NOE. 

http://www.celostatnisetkanimladeze.cz/

