19. září – 25. září 2022
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Pondělí
19.9.

25. týdne
v mezidobí

St. Jičín

17:30

Úterý
20.9.

Památka sv. Ondřeje
Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga
a druhů, mučedníků

-

-

Středa
21.9.

Svátek
sv. Matouše,
apoštola
a evangelisty

St. Jičín

17:30

Čtvrtek
22.9.

25.týdne
v mezidobí

-

-

Pátek
23.9.

Památka sv. Pia
z Pietrelciny, kněze

St. Jičín

17:30

Sobota
24.9.

25. týdne
v mezidobí

St. Jičín
St. Lhota

Neděle
25.9.

26. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Slavnost
posvěcení kostela

13:00

Úmysl mše svaté
za farníky
není mše svatá
za † otce Matouše Pazderu,
† rodiče, † otce Josefa
Byrtuse, † rodiče, za živé
a † řeholní sestry,
za † rodiče Jakůbkovy
a Hrachovcovy, na jistý
úmysl a za mír na celém
světě
není mše svatá
za † manžela, dvoje
† rodiče z obou stran a za
živou rodinu Kosturovu
za účastníky a pořadatele
Běhu sv. Václava

19:00

TICHÁ ADORACE /do 21:00/

17:30

mše svatá

8:00

na poděkování za 70 let
života s prosbou o Boží
ochranu, Panny Marie a
andělů strážných pro živou
rodinu

St. Jičín

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz
Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz

OHLÁŠKY

• Děkuji za dnešní tichou sbírku na opravy kostela.
• V pátek po mši v 18:15 v kostele bude přednáška pro biřmovance na téma:
Kdo je to Bůh a co je člověk? Přednášky se mohou zúčastnit všichni,
biřmovanci poté půjdou na faru do skupinek. Prosím o dochvilnost.
• Po nedělní posvícenské mši půjde svatováclavský krojovaný průvod
dolů na náměstí na jarmark.
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25. neděle v mezidobí

43. /ročník

XII.

Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.

Blahoslavený Carlo Acutis
Dne 10. října 2020 byl v Assisi blahoslaven patnáctiletý Carlo Acutis.
Kdo to je a jaký byl jeho život a smrt? Poznejte našeho současníka,
který dokazuje, že svatost je možná i v době moderních technologií.

Narození a dětství

Carlo Acutis se narodil v Londýně otci Andreo Acutisovi a matce Antonii Salzano dne
3. května 1991. Jeho rodiče tehdy v Londýně pracovali. Byl pokřtěn 18. května a 8. září se
jeho rodina přestěhovala do Milána. Rodina nebyla praktikujícími katolíky,
ale Carlo od malička projevoval zájem o Boží věci, což způsobilo, že se
jeho rodiče postupně vrátili k víře.
Jako dítě také rád pouštěl draky a hrál si v přírodě, oblíbil si zvířata.
Hrával s přáteli fotbal a na playstationu.
Školní léta Carlo prožil v Miláně pod vedením jezuitů v lyceu Lva XIII. Za své vzory si
vybral sv. Františka z Assisi, sv. Františka a Hyacintu (fatimské děti), sv. Dominika Savio,
sv. Aloise Gonzagu a sv. Bernadetu Soubirousovou.

Láska k Ježíši v Eucharistii
Od raného věku Carlo projevoval velkou vnímavost k „posvátnu“. První svaté přijímání
přijal vzhledem ke své neobvyklé zralosti ve věcech víry a díky své mimořádné lásce
k Ježíši ve svátosti Eucharistie už ve věku sedmi let. Od té doby nikdy nevynechal
každodenní schůzku s Ježíšem při mši svaté a eucharistické adoraci. Carlo si
poznamenal, že „když se vystavíte slunci, opálíte se. Když ale stojíte před
eucharistickým Ježíšem, stanete se svatými“.
Dokázal dokonale spojit moderní život naší současnosti a hluboký eucharistický život.
Carlo se snažil vždy alespoň chvilku adorovat Ježíše v Eucharistii, protože byl přesvědčen,
že trávit čas s Ježíšem v Eucharistii vede ke svatosti. Pro Carla byla Eucharistie - jak sám
řekl „dálnicí do nebe“ - a také nejmocnějším způsobem, jak se rychle stát svatým.
Říkával, že v Nejsvětější Svátosti je Ježíš přítomen úplně stejně, jako tomu bylo před
2000 lety za dob apoštolů. Tehdy lidé za Ježíšem museli utíkat, dnes však na nás Ježíš
čeká v jakémkoliv blízkém kostele: „Máme větší štěstí než apoštolové, kteří žili
s Ježíšem před 2000 lety. Abychom se s ním setkali, stačí, když vejdeme do kostela.“
A také: „Jeruzalém je vedle našich domovů.“
Často se zpovídal a ujišťoval: „Stejně jako pro let balonem je třeba odejmout závaží, také
duše k tomu, aby se mohla pozvednout k nebi, potřebuje odstranit ze sebe ta malá
závaží, lehké hříchy.“

Díky Eucharistii Carlo hrdinsky posiloval ctnost odvahy, která mu dodávala sílu jít proti proudu
a postavit se falešným modlám, které nám svět neustále nabízí. Ve škole Carlo nikdy svou víru
neskrýval a zval své kamarády, aby šli společně na mši a vrátili se k Bohu. Eucharistie v něm
také živila velmi silnou touhu být neustále v souladu s Pánovým hlasem a žít v jeho stálé
přítomnosti. Takto Carlo dokázal přenést životní styl, který se naučil ve škole Eucharistie: být
žitým evangeliem mezi školními lavicemi, ve městě, v pizzerii s přáteli či na fotbalovém zápase
nebo u PC.
Carlo, „milovník Boha“, prožil ve svém pozemském životě tuto silnou přítomnost božství
a všemožně se snažil ji velkoryse předávat ostatním a stále se přimlouvá, aby každý mohl
postavit Boha na první místo ve svém vlastním životě a řekl jako on: „Ne já, ale Bůh“,
„Ne sebeláska, ale Boží sláva“. Carlo si často kladl otázku, čím to, že jsou takové fronty
na rockové koncerty a do kin, ale žádné fronty na Ježíše v Eucharistii? Kdyby lidé věděli,
o co přichází, byly by kostely přeplněné k prasknutí!
Byl také hluboce oddán Panně Marii, kterou považoval za svou důvěrnici a každý den se
modlil Růženec - říkal: „Maria je jedinou ženou mého života.“

Skromnost, evangelizace a zájem o informatiku
Přestože byl z dobře situované rodiny, žil velmi skromně. Staral se o ty, kteří
zůstali bez střechy nad hlavou a o chudé - např. za své úspory koupil spací pytel
žebrákovi, kterého vždycky potkával cestou na mši. Večer nosíval jídlo těm, kdo žili
na ulici, někdy část své vlastní večeře. Na první místo vždy dával Boha a věděl, že
se Bůh nachází především v potřebných, opuštěných, chudých. Protestoval, když mu maminka
chtěla koupit dvoje boty - přece mu stačí jedny! Jindy se mu nelíbilo, že si chce maminka koupit
krém za 50 Euro, když existují lidé, co umírají hlady.
Když Carlo studoval na jezuitském lyceu, zajímal se o programování a stříhal videa. Byl velmi
zapálený do informatiky, jeho přátelé a někteří informatici z oboru ho považovali za génia.
V úžasu a nechápavě pozorovali, že rozumí tajemstvím, která znali jen ti, kdo studovali
informatiku. Svou lásku k počítačové vědě naplno spojil se svou evangelizační horlivostí.
Vytvořil virtuální expozice o otázkách víry. Jedna z nejvýraznějších byla o eucharistických
zázracích na celém světě - trvalo mu to tři roky, hodně cestoval, aby nashromáždil informace.
A své znalosti informatiky si nenechal pro sebe, ale dělil se o ně s kamarády. I toto je láska –
jeho schopnosti měly být především „pro nebe“. O tom svědčí i webové
stránky Miracolieucaristici.org které založil.

Nemoc a smrt v mladém věku
V říjnu 2006 mu byla diagnostikována akutní leukemie typu M3. Před smrtí obětoval své utrpení
za papeže a celou církev: „Nabízím Pánu utrpení, které budu muset snášet, za papeže
a za církev a abych nemusel být v očistci, ale mohl jít přímo do nebe,“ řekl svým rodičům.
Zemřel jen několik dnů poté, co mu byla stanovena diagnóza, 12. října 2006 v nemocnici San
Gerardo v Monze. Bylo mu pouhých 15 let. Dva dny před tím požádal o přijetí pomazání
nemocných a Eucharistii. V den pohřbu byl kostel i hřbitov plný lidí. Mnozí z těch, kdo přišli,
byli bezdomovci, kterým Carlo pomohl, aniž by o tom věděla jeho rodina. Jeho nejoblíbenějším
místem na světě bylo Assisi a dal najevo, že tam by si přál být pohřbený, a rodina s jeho přáním
souhlasila.

Proces blahořečení
V Carlově životě se naplno projevila Boží milost. Pověst o jeho svatosti se rychle šířila
po celém světě. Už 12. října 2012 byl otevřen proces blahořečení
a kanonizace. Pro svůj mladý věk spojený s moudrostí, získanou
v perspektivě odchodu na věčnost, se záhy stal jedním z patronů italské
mládeže.
/více na www.fatym.com - Rozhovor s Carlovou matkou Antonií,
Neporušené tělo Carla Acutise, videozáznam z Carlova života aj./

Různá oznámení
Milí farníci a farnice, bratři a sestry. V sobotu 24. září se uskuteční
v naší farnosti již 29. ročník Běhu Sv. Václava.
Jako každým rokem, i letos si vás dovolujeme požádat o upečení
nějakého pamlsku, buchty či bábovky anebo něčeho slaného aj.,
které potom slouží běžcům a pořadatelům k rychlému
občerstvení. Své sladké či slané dary můžete přinést v pátek
po mši svaté do sakristie (zabalené proti oschnutí), nebo
přímo v sobotu mezi 10:00 – 11:00 hodinou před kostel.
Moc vám děkujeme.
S pozdravem Zdař Bůh, organizační tým běhu 😊

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám
na podzim roku 2022
Drazí věřící, sestry a bratři,
období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu
je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související
neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu
napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta
za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).
Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů
církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste
věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě
svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví
se do role spasitelů.
Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova
v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby.
My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří
mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým
životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh,
dárce života a všech dobrých darů.
Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska,

Mons. Jan Graubner,
arcibiskup pražský a předseda ČBK

