
 

 

 

 16. ledna – 22. ledna 2017, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

16.1. 

Pondělí 2. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
/jáhen Antonín Glogar/ 

Úterý 

17.1. 

Památka sv. Antonína, 

opata 
St. Jičín 18:30 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodinu 

Janyškovu, Šnajdrovu, duše 

v očistci, ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 
/o. Stanečka/ 

Středa 

18.1. 

Památka  

Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 
týden modliteb  

za jednotu křesťanů 

Loučka 17:00 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Jičín 18:30 
za jednotu křesťanů /o.Dobija/ 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

19.1. 

Čtvrtek 2. týdne 

v mezidobí 

Palačov 16:00 mše svatá  /o.Dobija/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

20.1. 

Sv. Fabiána, papeže  

a mučedníka 

 

Sv. Šebestiána, 

mučedníka 

St. Jičín 18:30 

na poděkování za 89 let 

života, za † manžela a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 
/o.Dobija/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

21.1. 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice 
St. Jičín 17:00 

 

za † Albína a Irenu Synkovy 
/o.Petr/ 

Neděle 

22.1. 

3. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

na poděkování za dar života  

s prosbou o požehnání pro 

rodiny   /o.Petr/ 

křest  – Emilia Jane Maria    

MacMahon 

+ Bára Hasalová  

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 
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„Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli“ Ž 45 

 
Neprosím o zázrak - Pane, nýbrž o sílu pro všední den. 

Nauč mě umění malých kroků. 

Učiň mě důvtipným a vynalézavým, 
učiň mě jistým, abych si uměl správně rozdělit čas. 

Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil,  
co je prvořadé a co druhořadé. 

Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával,  
ale abych si běh dne rozumně rozdělil,  
abych si všiml záblesků světla a výšin 

a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kulturní prožitek. 

Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál.  
Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe 
a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější. 

Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. 
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy 

a zvraty jsou samozřejmým doplňkem života, 
díky kterým rosteme a zrajeme. 

Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. 
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. 

Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev Tvé lásky,  
přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje. 

Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že se nic nedělá,  
dej mi, abych uměl čekat. 

Chtěl bych také tebe a jiné nechat dohovořit. 
Nejdůležitější věci si člověk neříká sám sobě, jsou mu řečeny. 

Víš, jak velice potřebujeme přátelství. 
Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější 

a nejjemnější věci života dorostl. 

Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku 
odevzdal balíček dobra,  

se slovy nebo bez nich, na správném místě. 

Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život. 

Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji. Nauč mě umění malých kroků. 

/Antoine de Saint-Exupéry: Prosba o všední den/ 



Různá oznámení 
Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lipníku 

nad Bečvou zve rodiče, učitele i vychovatele na besedu VÝCHOVA SYNŮ. 

Beseda se uskuteční v pondělí 23. ledna 2017 od 17:30 hodin v sále Městské 

knihovny v Lipníku nad Bečvou  (náměstí T. G. Masaryka 11).  
Besedu povede Ing. Pavel Mečkovský M.A., který pracuje jako lektor a poradce  

v oblasti rodiny a manželských vztahů. Spolupracuje s rodinnými a mateřskými centry. 

Je zakladatel hnutí pro muže SAM (Společenství Aktivních Mužů). 

 Výchova kluků má svá specifika, jsme si toho vědomi? 

 Vychováváme chlapce tak, aby z nich jednou byli skuteční chlapi? 

Kladete si tyto či podobné otázky? Můžete dostat odpovědi.  

Příspěvek 80 Kč. Určeno nejen pro rodiče. 

 
Mobilní hospic Strom života pořádá přednášku P. Mgr. Marka Orko Váchy,Ph.D.  
na téma ETICKÉ OTÁZKY ZÁVĚRU ŽIVOTA A UMÍRÁNÍ. 

Přednášející je katolický kněz, teolog, přírodovědec, horolezec, 
skaut, spisovatel, přednosta Ústavu etiky 3.lékařské fakulty UK 
v Praze. Přednáška se uskuteční v pátek 27. ledna 2017 v 17:00 

v aule EDUCA-SOŠ v Novém Jičíně (ul.Bohuslava Martinů 4). 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na činnost mobilního hospicu 
Strom života. Více na www.zivotastrom.cz 
 

 

1. únorová sobota 4. 2. 2017 v Koclířově 
P. Petr Dokládal zve všechny farníky na pouť k P. Marii Fatimské do Koclířova,  

kde chce společně s Vámi oslavit své 70., a také 65. narozeniny otce Pavla. 
Hostem 1. soboty bude  fra Marinko Šakota, OFM - rektor poutního místa 
Medžugorje.  
Odjezd autobusu: 7:45 - ČSAD garáže, 7:50-Loučka/Žlabec, 7:55- Petřkovice, 
Janovice, Jičina (na zastávkách autobusu), 8:00 - Starý Jičín, 8:05 - Hůrka 

rozcestí, 8:10 St. Lhota. Cena: 250,-Kč/osobu,   děti zdarma. Zapisujte se 
 na listinu v předsíni kostela. Otec Petr se těší na společenství s Vámi        

 

POUŤ ZAMILOVANÝCH 
    „Láska je dar pro druhého“ a abychom za tento velký dar 
poděkovali, zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele – mladší  
i starší, na Pouť zamilovaných. Uskuteční se v sobotu 11. února 2017  
(v rámci Národního týdne manželství) v Dubu nad Moravou. Program začíná  

ve 14.00 hod. Kromě poutní mše svaté na vás čeká zajímavý 
doprovodný program–přednáška P. Pavla Hofírka a svědectví 

manželských párů z jejich společného života. Mši svatou bude 
celebrovat otec Pavel v poutním kostele Očišťování Panny Marie, 

kde najdete také oltář sv. Valentina... Po ní nebude chybět ani 
tentokrát Valentínská večeře (zvěřinová pochoutka) z místní farní kuchyně, 
vždyť „Láska prochází žaludkem“    

Kvůli omezené kapacitě je potřeba se přihlásit předem! 

Možnost hlídání dětí! 
Přihlašování: 
vyplňte formulář na www.rodinnyzivot.cz, anebo kontaktujte 
pořadatele - Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

Cena: Příspěvek na režie a občerstvení 50,- Kč, Valentínská večeře 95,- Kč. 

LÁSKA BEZ HRANIC – v sobotu 11. února 2017 povede v Olomouci jednodenní 

duchovní obnovu známý a oblíbený kněz P. Marián Kuffa, který 
svou nezištnou službou bližním ukazuje milosrdenství v praxi.  
Na východním Slovensku se stará o lidi na okraji společnosti – 
bývalé vězně, Romy, bezdomovce, prostitutky. V promluvách 
oslovuje především osobitými příběhy ze života. Přes svou 
náročnou službu neztrácí smysl pro humor a je schopen opravdové 
lásky a odpuštění bližním. Více informací včetně přihlašovacího 
formuláře najdete na www.duchovniobnova.cz . 

Farnost Bravantice Vás srdečně zve na Pouť ke cti svatého Valentina 

v neděli 12. února 2017. Mši sv. v 10.30 bude sloužit hlavní celebrant 

P. Vojtěch Janšta. Po mši sv. následuje společné setkání a občerstvení 

poutníků v Kulturním domě. Doprovodný program zajištěn. 
******************************************************************************************************************** 

STŮJTE NA CESTÁCH A VYHLÍŽEJTE, PTEJTE SE, KTERÁ JE DOBRÁ,  
PO NÍ SE VYDEJTE A VAŠE DUŠE NALEZNOU KLID. (Jer 6,16) 

http://www.rozvojrodiny.cz/
http://www.zivotastrom.cz/
http://www.tydenmanzelstvi.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
mailto:zaboj@arcibol.cz
http://www.duchovniobnova.cz/

