
 

27. června – 3. července 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.6. 

Sv. Cyrila 

Alexandrijského, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 17:00 

za † Josefa Rybáře,  

† rodiče Frydrychovy,  

za živou rodinu, ochranu 

Boží, Panny Marie a dary 

Ducha svatého 

Úterý 

28.6. 

Sv. Ireneje,  

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 17:00 
za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou  

St. Lhota 15:00 pohřeb-Anna Vahalíková 

Středa 

29.6. 

Slavnost  

sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

St. Jičín 17:00 

za bratry o.Petra a o.Pavla 

Dokládalovy 

modlitební společenství 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Čtvrtek 

30.6. 

Svatých 

prvomučedníků 

římských 

Hůrka 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

1.7. 

Pátek 13. týdne  

v mezidobí 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

za † Marii Novákovou, 

manžela, syna, sourozence, 

Boží ochranu pro živou 

rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

2.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 16:30 

za rodinu Pavlíkovu, 

ochranu Boží, Panny 

Marie, andělů strážných 
/o.Dobija/ 

Neděle 

3.7. 

 

 

 

14. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Aloise a Žofii 

Závadovy, rodiče z obou 

stran, živou rodinu a 

ochranu Panny Marie 

Loučka 7:45 mše svatá 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    26. 6. 2016 – 13. neděle v mezidobí            31./ročník VII.  

„Umění žít spočívá v tom, správně se rozhodnout, co ze života vypustit.“ 

Je odpočinek právem,  
anebo povinností člověka? 

/z knihy Jak to vidí Marie Svatošová/ 

Bylo by velice zajímavé nechat studenty tento námět zpracovat třeba při maturitních 
písemkách z češtiny. A ještě zajímavější by pak bylo po večerech si ta jejich slohová 
cvičení pročítat. Nepochybuji o tom, že by ti mladí lidé dokázali snést obrovskou hromadu 
argumentů jak ve prospěch práva, tak ve prospěch povinnosti odpočívat. Psát o tom 
teoreticky je totiž něco docela jiného, než se s tím vypořádávat v každodenním životě.  
V něm už to tak jednoduché není. 

Neoblíbené spaní ve školce 

Problémy začínají často už v peřince - proč jinak by vynalézaví dospělí vymýšleli 
ukolébavky nebo vyráběli kolébky a podobné další pomůcky. Nevím, kdo a kde jako první 
použil výraz "po o". S údivem jsem ale zjistila, že ho běžně používají předškoláci ve všech 
koutech republiky, když vyjednávají s babičkou, aby je vyzvedla ze školky před povinným 
spaním. Prostě po obědě, ve snaze vyhnout se nedobrovolnému odpočinku. Dodnes si 
pamatuji, jaká to byla úleva, když tehdy naše paní učitelka netrvala na spánku, ale stačilo 
jí, že máme přivřené oči a nebudíme ostatní děti. 

Není moudré odpočinek odkládat na dobu,  
kdy na něj budeme mít čas 

O pár let později by si člověk rád po obědě schrupnul, ale už to nešlo. Přišly povinnosti, 
nejdřív školní, pak pracovní a když konečně přišel i důchod, potvrdily se předpovědi 
starších, že v důchodu je času ještě méně. Z toho plyne, že není moudré odpočinek 
odkládat na dobu, kdy na něj budeme mít čas, protože ten budeme mít až v hrobě. A do 
něj bychom se paradoxně mohli dostat předčasně právě proto, že jsme potřebu odpočinku 
dlouhodobě podceňovali. 

Naštěstí je svět uspořádán tak, že se střídá den a noc, světlo a tma, a už to samo  
o sobě člověka nutí, aby se podřídil nějakému řádu. I když to - tak jako v té školce - zkouší 
v rámci možností ošulit. Vymyslel žárovku, aby si prodloužil den a zkrátil noc. Někdy se to 
hodí, ale když je toho moc a je to často, tak už to škodí. Nejenom člověku, který se 
nevyspí, ale i těm kolem, protože nevyspalý a unavený člověk je mrzutý a protivný a druzí 
tím trpí. 

Vím, o čem mluvím, protože se mi to stalo. Řádila chřipka a mou ordinací prošlo  
ke stovce lidí za den. Po téhle šichtě následovala noční pohotovostní služba s mnoha 
výjezdy a ráno opět rovnou do práce, kde čekala další stovka nemocných. Mezi nimi 
pacient, který řekl nahlas, co si myslel: „Paní doktorko, vy se na mě zlobíte? Proč?  
Co jsem vám udělal?" Naštěstí to vyslovil nahlas a tak se nedorozumění dalo snadno 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Jak-to-vidi-Marie-Svatosova.html


vysvětlit. Bez problémů pochopil a uznal, že při takové únavě už nemám sílu přinutit se  
k úsměvu, který ode mne právem očekával. Ale kolik lidí si asi za ten den pomyslelo totéž,  
nic neřekli a tak odcházeli s nepříjemným pocitem, že mezi námi není něco v pořádku. 

Odpočinek je životní nutností 

Krátké každodenní (aspoň ty noční) odpočinky jsou životní nutností. Tomu se v určité míře 
musí podřídit každý, ať chce nebo nechce. Na dobrovolnosti jednotlivce však je, zda bude nebo 
nebude "sedmého dne odpočívat", jak doporučuje Bible. Vlastně zde nejde o pouhé 
doporučení, ono tu jde o přikázání. Jeho účelem není jenom obnovit tělesné síly, ale také „světit 
neděli". To je něco víc, než pouhá regenerace sil. Člověk, má-li být hoden toho jména, by se 
měl taky občas zastavit, uvědomit si odkud kam putuje (nebo se žene), měl by projevit vděčnost 
(je za co děkovat) a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou za čas je žádoucí udělat i větší 
inventuru, zastavit se trochu déle, korigovat chyby, vyprosit si vedení i sílu pro další etapu  
a teprve pak, odpočatý a svěží vykročit na další úsek své jedinečné životní cesty. K tomu se 
výborně hodí prázdniny nebo dovolená. Dopřejme si je všichni, vy i já, a dá-li Pán Bůh,  
tak v září na tomto místě nashledanou. 

/www.vira.cz/ 

Různá oznámení 
 

FARNÍ TÁBOR farnosti Starý Jičín 
Místo: Orlovna Veřovice 

Termín: 8. 8. – 12. 8. 2016 

Cena: 800 Kč (při účasti dvou a více dětí z jedné rodiny 

připadá 50 Kč sleva na každé dítě) 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, pláštěnku, plavky, hygienické 

potřeby, malý batůžek, kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení  

o bezinfekčnosti (viz přihláška – v kostele u tiskovin), kartičku na slevu 

jízdného, oblečení pro pobyt v orlovně i v přírodě, náhradní obuv  

(pro případ promoknutí), láhev na pití 

Sraz: Autobusová doprava – sraz v 7:40 u Lidlu (odjezd z autobusového 

nádraží v 7:50) 

 Vlastní doprava – dovezte své děti v pondělí 8. 8. mezi 8 – 9 hodinou 

Návrat: Pro své děti si prosím přijeďte v pátek 12. 8. mezi 17 – 18 

hodinou.  

Přihlášky prosím odevzdávejte do 30. června Vaškovi Glogarovi 

    (739 759 776, vaskyglogar@atlas.cz) nebo do sakristie. 

Ve dnech 4. a 5. července proběhnou i letos na Velehradě 
Dny lidí dobré vůle a národní cyrilometodějská pouť.  

Na co se letos můžete těšit? 

Velehradské oslavy se konají každoročně u příležitosti cyrilometodějského svátku Dne 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a nabízejí bohatý program pro celou rodinu. 
Jedná se o největší oslavy svého druhu u nás a letos si při nich lidé dobré vůle připomenou 
Svatý rok milosrdenství. 

Program pro celou rodinu 

V pondělí 4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům každoroční projekty jako aktivity pro 
životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, soutěž ve fotbalových dovednostech  
a pingpongový turnaj s Orlem, ruční přepisování Bible, mezinárodní setkání vozíčkářů či 
zajímavé výstavy a vernisáže v prostorách Stojanova gymnázia. Soutěživým dětem i dospělým 
je určena fotografická soutěž. Součástí nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěže pro 
malé i velké, seminář o výchovných problémech, dětská představení nebo interaktivní 
workshopy. 

S Pasem milosrdenství k moři 

„Rádi bychom pozvali všechny rodiny s dětmi a mladé, pro které je v letošním Svatém roce 
milosrdenství vyhlášeném papežem Františkem připravený ‚Pas milosrdenství‘. Budou se tak 
moci seznámit s konkrétní službou některých organizací, dozvědět se mnoho zajímavých 
detailů, prohlédnout si fotografie z míst, kam se těžko dostanou, promluvit si o jednotlivé 
službě, něco si vyzkoušet a třeba i vyhrát zájezd k moři,“ zve Pavel Macura, koordinátor 
projektu Mladí fandí Velehradu. 

To je výčet toho nej, na co se mohou návštěvníci Dnů lidí dobré vůle těšit. A bude toho ještě 
mnoho víc. Vše navíc proběhne za účasti významných představitelů společenského  
a politického života. 

Večer lidí dobré vůle 

V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. 
Během něj se divákům a posluchačům představí tři charitativní projekty, na které může každý 
přispět formou DMS VELEHRAD. „Rok 2016 je Svatým rokem milosrdenství, a proto projekty 
DMS budou letos výjimečně i ze zahraničí. Společně tak podpoříme křesťany žijící na Blízkém 
východě, kteří v této těžké době potřebují pomoc víc než kdy jindy,“ přibližuje Josef Kořenek, 
tajemník Dnů lidí dobré vůle. Letos mohou všichni přispívat na: sirotčinec při klášteře svatého 
Antonína z Hormizdu ve městě Al-Kúš, zdravotní centrum jezídů Medical Point ve městě 
Sindžár a Nadační fond ADIUVARE. 

A kdo během Večera lidí dobré vůle zazpívá? „Sedmnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle přivítá na 
Velehradě Jiřího Suchého, Jitku Molavcovou a kapelu divadla Semafor, slovenskou zpěvačku 
Janu Kirschner a Jelena, houslistu Pavla Šporcla a samozřejmě i stálici velehradských oslav 
Jiřího Pavlicu s Hradišťanem,“ říká Josef Kořenek. Koncert bude v přímém přenosu vysílat 
Česká televize a Český rozhlas Dvojka. Příjemným večerem provede sympatické duo Barbora 
Černošková a Filip Tomsa. Dny lidí dobré vůle 2016 vyvrcholí v úterý 5. července 
na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. 


