
 

16. listopadu – 22. listopadu 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

 

Pondělí 

16.11. 

 

Sv. Markéty 

Skotské,   

 sv. Gertrudy, 

panny 

St. Jičín 16:30 na úmysl o. biskupa 

Bernartice 16:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

50 let společného života 

s prosbou o požehnání a 

ochranu Panny Marie 

Úterý 

17.11. 

Památka sv. 

Alžběty Uherské, 

řeholnice 
St. Jičín 16:30 

za † rodiče Karla a Ludmilu 

Rosovy, jejich sourozence a 

živou rodinu a dar zdraví 

Středa 

 18.11. 

Posvěcení 

římských bazilik 

svatých apoštolů 

Petra a Pavla 

St. Jičín 16:30 

za živé a † členy živého 

růžence 

po mši svaté modlitební 

společenství před Nejsvětější 

Svátostí Oltářní 

Loučka 17:00 mše svatá 

Čtvrtek 

19.11. 

Čtvrtek 33. týdne 

v mezidobí 

St. Jičín 14:00 pohřeb – Josef Petřkovský 

Bernartice 17:30 

na poděkování za 80 let 

života s prosbou o Boží 

požehnání pro živou rodinu 

a za † manžela a vnuka 

Pátek 

20.11. 

Pátek 33. týdne 

v mezidobí 

St. Jičín 16:30 

za živé a † rodiny Davidovy 

a Vrbovy, pro živé rodiny 

hodně Božích milostí a 

ochrany Panny Marie 

Bernartice 17:30 
za † Antonína Dorazila 

k výročí narození, manželku, 

syna a živou rodinu 

Sobota 

21.11. 

Památka Zasvěcení 

Panny Marie 

v Jeruzalémě 
St. Jičín 16:30 

za † rodiče Davidovy a 

Kosturovy, živou rodinu a za 

dar zdraví a Boží ochranu  

Neděle 

22.11. 

Slavnost 

 JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE  

 

Sbírka na kostel 

St. Jičín  

7:45 

14:30 

 

za farníky 

adorace, setkání farníků 

- církevní silvestr 

Bernartice 9:15 za farníky 

St. Lhota 10:30 mše svatá /P.Pawel Dobija/ 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

15. 11. 2015 – 33. neděle v mezidobí   51./ročník VI.  

Všechna temnota světa nemůže uhasit 

světlo jediné malé svíčky. 
 
 

K zamyšlení, malé podobenství… 

Jistému člověku se poštěstilo setkat se s Bohem. Chtěl té příležitosti co 

nejlépe využít a poznat to nejdůležitější. Proto se osmělil Boha poprosit: 

– Dobrý Bože, rád bych viděl Ráj a Peklo. 

Bůh ho vzal za ruku a zavedl ke dvojím dveřím. Jedny otevřel. Uviděli 

veliký, kulatý stůl s obrovskou nádobou uprostřed. Ta byla vrchovatě 

naplněna jídlem, které vonělo tak lákavě, že se až sbíhaly sliny. 

Kolem stolu seděli lidé. Působili zcela vysíleným dojmem, jako nemocní. 

Umírali hlady. Každý z nich měl k ruce připevněnu lžíci s opravdu velmi, 

velmi dlouhou rukojetí. Jistě by pohodlně dosáhli do té velké nádoby  

a mohli by si nabrat jídlo, ale nedokázali by tu předlouhou lžíci přiložit  

k ústům. Pohled na jejich zbědovanost byl otřesný. 

– Právě jsi viděl Peklo, řekl Bůh. 

Šli ke druhým dveřím. Za nimi uviděli úplně stejný velikánský kulatý stůl se 

stejnou velikou nádobou naplněnou dobrým jídlem. Lidé kolem stolu byli 

dokonce úplně stejně vybaveni stejnými dlouhými lžícemi. Všichni však 

vypadali spokojení, sytí a šťastní. 

– Já… tomu nerozumím, řekl člověk. 

– Je to prosté, řekl Bůh. Ti lidé zde se naučili krmit jeden druhého.  

Tamti však myslí každý pouze na sebe. 

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



 Různá oznámení 
V tomto čase byla spuštěna petice proti zákonu „ADOPCE DĚTÍ 

PRO HOMOSEXUÁLY", kterou zaštítila paní poslankyně Ing. Pavlína 

Nytrová. Paní Nytrová je rozhodnuta hájit práva tradiční rodiny v Parlamentu 

ČR. Výsledky této petice budou zveřejněny a předloženy všem poslancům ČR. 

  

Zde je vyjádření paní poslankyně Nytrové: 

PETICE PROTI NOVELE ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ 

Skupina zákonodárců z různých politických stran v současné době připravuje 
novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným 

párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden 

pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas 
s osvojením dítěte. 

Zákon o registrovaném partnerství prošel v roce 2006 jen těsnou většinou  
(o jeden hlas) a to proto, že nerozhodnutá část poslanců byla ubezpečena v tom, 

že si homosexuální páry nebudou klást žádné další požadavky. Dnes vidíme,  
že svého slibu nedostály a nyní požadují zmíněnou adopci. 

Co se týče registrovaných partnerství, je nutné upozornit na jednu skutečnost. 

Není pravdou, pokud biologický rodič dítěte zemře, že je toto dítě automaticky 
umístěno do dětského domova. Dnešní soudní praxe potvrzuje, že pokud by 

biologický rodič dítěte zemřel, pak je dítě homosexuálního partnera dáno 
do výchovy pozůstalému partnerovi, který by se stal pěstounem nebo 

poručníkem. Z toho plyne, že uzákonění adopce, o něž propagátoři zákona usilují, 

je i z tohoto hlediska bezpředmětné až absurdní. V těchto specifických situacích 
by se z praktického hlediska jednalo pouze o několik málo výjimečných 

případů, a jak z výše uvedeného vyplývá, tyto mohou být uspokojivě vyřešeny 
v rámci stávající legislativy. 

 

Hlavní stránka problému spočívá v jiné skutečnosti. Otevírá se zde totiž možnost, 
že všichni lidé hlásící se k homosexuálnímu způsobu života, si budou moci 

adoptovat dítě. 
Tato petice vznikla především proto, aby hájila práva těch, kteří se sami hájit 

nemohou - práva nevinných dětí. Naší povinností je usilovat o vytvoření těch 
nejlepších podmínek pro výchovu dítěte, a ne utvářet jiné alternativy, které nikdy 

nemohou nahradit základní buňku rodiny, jež tvoří jeden "otec" a jedna "matka". 

Naopak vytvářením nových alternativních variant můžeme snadno dospět 
k výraznějšímu zpochybnění a postupnému rozmělňování základního modelu 

rodiny. Tento model je třeba mít v úctě a chránit jej, aby zůstal i nadále pevným 
pilířem naší společnosti.  

Známou skutečností zůstává, že právě homosexuální páry, se v drtivé většině 

vyznačují vysokou formou promiskuity, která je mnohonásobně vyšší než 

u běžných heterosexuálních párů. To znamená, že zde rozhodně nelze mluvit 

o stabilním prostředí, v němž by dítě mělo vyrůstat. To potvrzují i mnozí 
homosexuálové, případně samotné fotografie z tzv. pochodů „PRIDE“. V tomto 

případě lze spíše mluvit o neuváženém experimentování na dětech, než 

o upřímnou snahu hájit práva těchto snadno zranitelných dětí.  
Tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu 

uzákonění adopce dětí těmito páry. Homosexuální lobby usiluje postupnými 
plíživými kroky (nejdříve registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat 

příště?) ničit staletí osvědčený a fungující model rodiny. 

  
Proto prosím všechny občany České republiky, aby se zapojili do této petice 

a pomohli v jejím šíření. Jste proti adopci dětí homosexuálním partnerem?  
Prosím, podepište tuto petici.  

http://www.petice24.com/petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy 

S pozdravem a úctou 

Ing. Pavlína Nytrová 

poslankyně PČR  (Tištěný petiční arch je k dispozici v sakristii.) 
 

  
Slavnostní znovuotevření katedrály - otec  biskup František Václav 

Lobkowicz bude v neděli 22. listopadu 2015 od 10.00 hodin sloužit 

mši svatou ve znovuotevřené katedrále Božského Spasitele v Ostravě. 

Více informací o programu najdete na plakátku ve vývěsce. 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE 

    Srdečně zveme třetí adventní sobotu manželské páry (případně 

jednotlivce) na jednodenní adventní zastavení do Olomouce.  

Součástí programu bude kromě jiného mše svatá, přednášky a možnost 

přijetí svátosti smíření.  

Obnovu vede:  P. Antonín Krasucki z olomouckého kláštera dominikánů  

(m.j. autor katechezí pro děti o želvě Loudalce; více než 10 let se věnuje 

duchovnímu doprovázení osamělých matek). 

Místo: Kurie arcibiskupství , Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře)  

Termín: 12. prosinec 2015 

Přihlášky: přihlašovací formulář na www.rodinnyzivot.cz 

Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

http://www.petice24.com/petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy
mailto:zaboj@arcibol.cz

