
 

28. září –  4. října 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář  II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.9. 

SLAVNOST  

SV. VÁCLAVA 

mučedníka, 

hlavního patrona 

českého národa 

St. Jičín 10:15 

mše svatá za děti a mládež 
(o.Martin David) 

 

křest – Monika Sládečková 

Bernartice 9:15 na úmysl dárce 

Úterý 

29.9. 

Svátek 

sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

St. Jičín 16:30 

za rodinu Bezděkovu, 

Stoklasovu, za zemřelé rodiče, 

sestru, za živou rodinu, 

ochranu Boží a Panny Marie 

Středa 

 30.9. 

Památka 

sv. Jeronýma, 

kněze a učitele 

církve 

St. Jičín 16:30 

za † Annu Hasalovou, † rodiče 

z obou stran a Boží ochranu a 

Panny Marie pro rodinu,  

po mši svaté modlitební 

společenství   

Čtvrtek 

1.10. 

Památka sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky 

církve 

Bernartice 17:30 

za † Emilii a Rudolfa 

Dreslerovy, jejich rodiče  

a sourozence 

Pátek 

2.10. 

Památka svatých 

andělů strážných 

 

1. PÁTEK 

V MĚSÍCI 

St. Jičín 

 

 

16:30 

 

 

za † Václava a Jiřinu 

Hubovou, dvoje rodiče, bratra 

P.Josefa Huba J.M.Vianeye, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny, poděkování 

andělům strážným 

Bernartice 17:30 
za † Marii Brodíkovou a živou 

rodinu 

Sobota 

3.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

I. sobota v měsíci  

St. Jičín - není mše svatá 

St. Lhota 17:00 mše svatá (o. Ladislav Stanečka) 

Neděle 

4.10. 

27. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  10:15 
za † Marii Pospěchovou, bratra 

Františka a †rodiče Mičulkovy 

Bernartice 9:15 
za † Josefa Drlíka k výročí 

úmrtí, manželku a rodiče 

Loučka 10:45 hodová mše svatá za farníky 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

27.9. 2015 – 26. neděle v mezidobí   44./ročník VI.  

„Kde vůle neschází, cesta se nachází.“  

Nikdy nezahyne národ… 
Jak promlouvá svatý Václav do našeho života?  

Asi nebudeme následovat tohoto světce zrovna v statečném 
hájení českého území, ani nebudeme připravovat přímo  
z vlastní vinice nápoj k slavení eucharistie. Jak tedy následovat 
„dědice" české země? Na pomoc nám přicházejí slova známé 
kancionálové písně: „Nikdy nezahyne národ…., dokud bratr 
bude bratru odpouštět". Tento Václavův odkaz je velmi 
konkrétní, pro každého z nás. Nakolik je však praktický, natolik 
je těžko uskutečnitelný. Kdo z nás se nepotýkal s tím, jak odpuštění „nejde", 
jak se stále vrací zahořklost a touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkušenosti, 
společné nám všem, vedou k zjištění, že odpuštění je jakési mučednictví! 
Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se nároků na pomstu, ochotu 
neoplatit druhému zlým, ale dobrým. A toto vše je skutečným mučednictvím, 
i když nekrvavým. Odpuštěním tedy následujeme našeho národního patrona. 

Pokud sv. Václav není jen na piedestalu na náměstí v centru Prahy,  
ale také na piedestalu v té naší „galerii" s lidmi ukazujícími perspektivní 
cestu do budoucnosti, pak nepřeslechněme jeho hlasitou výzvu k odpuštění - 
odpuštění těm, kteří se v našem národě dopustili velkých přehmatů  
a poškodili třeba naši rodinu (odpustit však neznamená nechat stranou 
spravedlnost! Odpustit znamená vzdát se zloby vůči druhému, nepřát mu 
zlo, ale dobro - i když toto dobro bude pro viníka zprostředkované 
spravedlivým trestem), odpustit komunistům, polistopadovým politikům, 
nepříjemným sousedům… 

Toto odpuštění, projevené nekrvavým mučednickým sebepřemáháním, je 
tou správnou odpovědí na křivdy ze strany našich spoluobčanů a blízkých.  
A tak budeme skutečně následovníci sv. Václava a budeme se k němu hlásit 
nejen slovy písně, ale i svým životem. 

/Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Scarano.html


Různá oznámení 
Přinášíme prohlášení předsedy a místopředsedy ČBK k aktuálnímu postupu a prioritám  
v oblasti pomoci v rámci současné migrantské vlny. Je výstupem z koordinační schůzky  

se zástupci Charity ČR, která proběhla 10. září na pražském arcibiskupství. 

Prohlášení předsedy a místopředsedy ČBK  
k současné situaci migrantů 

V reakci na nedělní výzvu papeže Františka, kterou plně podporujeme, znovu potvrzujeme 

naši připravenost podílet se na pomoci lidem, kteří jsou nuceni utíkat ze svých domovů,  

a zapojit se do procesu integrace uprchlických rodin do české společnosti. V oblasti akutní 

pomoci jsme již jako církev zapojeni a na déle trvající proces integrace cizinců do české 

společnosti se připravujeme v rámci expertní skupiny ministerstva vnitra. 

Děkujeme za modlitební semknutí všech křesťanů i lidí dobré vůle a za prosby o útěchu těm, 

kterým sami nedokážeme pomoct. Zároveň vyjadřujeme radost  z aktivního přístupu věřících, 

z jejich odvahy a ochoty pomoci lidem v krizi. Nelze totiž zůstat jen u pasivních debat, je třeba 

jednat. 

Morálním garantem ČBK pro uprchlíky z krizových oblastí byl jmenován předseda rady pro 

lidská práva Iustitia et Pax biskup Václav Malý. V rámci našich příprav aktivní pomoci jsme 

dnes pověřili Charitu ČR, aby byl nejpozději ke dni 24. září 2015 spuštěn registrační web,  

kde budou shromažďovány nabídky pomoci. 

Charita ČR v současnosti hledá cesty, jak pomoci lidem v oblastech vzniku migrační vlny  

a spolu s Caritas Internationalis se zde podílí na finanční i materiální pomoci. Důležitá je také 

její pomoc uprchlíkům, kteří se již dostali do Evropy a ČR. 

Plně respektujeme roli státu, který má v procesu přijímání a integrace uprchlíků primární roli  

a jsme si vědomi toho, že nelze ignorovat migrační legislativu a bezpečnostní hlediska.  

V souladu s prohlášením ČBK a předsednictva ERC ze dne 4. července 2015 jsme však 

v rámci našich kapacit stále připraveni nabídnout maximální pomoc. 

Znovu apelujeme na příslušné mezinárodní a státní autority (především OSN, EU), aby 

nezůstávaly u snahy řešit pouze aktuálně viditelné důsledky, ale zaměřili se na koncept 

dlouhodobé a komplexní pomoci včetně odstranění příčin migrační vlny. Klademe také důraz 

na nezbytnou podporu postižených v jejich domovských zemích a vyzýváme  

k podniknutí dalších kroků zabraňujících nuceným útěkům. Jsme připraveni přispět  

k diskusi při hledání nejlepšího řešení. 

Žádáme farnosti a řády, aby cestou připravovaného registračního formuláře nabídly svou 

pomoc, kterou předem projednají  i na úrovni místních samospráv a charit. 

Závěrem chceme všechny vyzvat: prověřujme pravdivost informací a šiřme pouze informace 

pravdivé a ověřené. Vyvarujme se příklonu k iracionálním projevům ze strany extrémistů  

a nenechme se opanovat strachem. Hledejme cesty pomoci uprchlíkům, ve kterých uvidíme 

konkrétního člověka s jeho životním příběhem. Zodpovědně zvažme dobrou vůli pomoci 

potřebným s přihlédnutím k dlouhodobosti a náročnosti závazku.  

Také prosíme všechny křesťany, aby neustávali v modlitbách za všechny lidi,  

kteří v zoufalství z různých příčin opustili své domovy. 

Informace bude průběžně podávat Charita ČR.            V Praze 10. září 2015  
kardinál Dominik Duka, OP / předseda ČBK, Mons. Jan Graubner / místopředseda ČBK 

******************************************************************* 

JEDNOTA OREL NOVÝ JIČÍN- ŽUPA BAUEROVA 

POŘÁDA V NEDĚLI DNE 11. 10. 2015  

CYKLOPOUŤ  

K PANNĚ MARII VE SKÁLE  
Sraz cyklistů: v 10hod. u Orlovny v Loučce, (trasa dlouhá cca 26,5km) 

Trasa: Loučka-Bernartice - Suchdol n. O. - Odry - Maria ve skále,  

po trase budou přestávky s občerstvením a zajištěno je i doprovodné 

vozidlo. 

MŠE SVATÁ bude sloužena v 14.30 Otcem Petrem Dujkou 

Na poutním místě je možné se občerstvit v místní restauraci  

(cena obědu cca 75,- kč). Na tuto pouť je také možno přijet vlakem  

ze Suchdolu (odj. 11.14h nebo 13.14h, příjezd Heřmánky 11.43h nebo 

13.43h. Cesta zpět odj. 16.17h nebo 18.17h). Samozřejmostí je možnost 

individuální dopravy.   

V případě nepřízně počasí se pouť nekoná!!!  

O konání pouti je možno se informovat  

na tel. 739 759 776, nebo 737 249 408. 

Těšíme se na vaši účast Orli Nový Jičín 

******************************************************************** 

Při příležitosti Národního eucharistického kongresu (NEK) 

vypravujeme z naší farnosti autobus do Brna na sobotu  

17. října 2015, kde bude na náměstí Svobody sloužena hlavní 

mše svatá v 10:30 hodin s následným eucharistickým průvodem  

a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů. Podrobné 

informace o programu byly zveřejněny v minulém čísle farního 

zpravodaje a najdete je také na www.nek2015.cz. Můžete se zapisovat 

na listinu v kostele. Předběžný odjezd ze Starého Jičína v 6 hod, cena 

250 Kč na osobu. Další informace budou upřesněny v ohláškách. 


