
 

11. září – 17. září 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.9. 

Pondělí 23. týdne 

v mezidobí 

Kojetín 9:00 za děti a mládež  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † Jaroslavu Heraltovou,  

† manžela, za živou a † rodinu 

Heraltovu a Bezděkovu, 

ochranu Boží a Panny Marie 

Úterý 

12.9. 
Jména Panny Marie St. Jičín 8:00 na úmysl otce biskupa  

Středa 

13.9. 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého, biskupa 

a učitele církve 

 
Fatimský den 

St. Jičín 16:00 

za † Františka Piačku, † rodiče 

z obou stran a Boží ochranu  

a Panny Marie pro živé rodiny  
                                           /o.Dostál/ 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

14.9. 

Svátek  

Povýšení svatého kříže 

St. Jičín 17:00 

za † Vojtěcha a Václavku 

Glogarovy, jejich sourozence 

a duše v očistci   /o.Dobija/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

15.9. 

Památka  

Panny Marie Bolestné 

St. Jičín 17:00 za † Václava Rosu   /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

16.9. 

Sv. Ludmily, 

mučednice 
St. Jičín 

11:00 

svatební obřad:  

Alžběta Horáková 

a Jiří Axman  /o.Petr/ 

17:00 
za † Ludmilu Kolbovou 

a † rodiče  /o. Stanečka/ 

Neděle 

17.9. 

 

24. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka  

na církevní školy 

St. Jičín  7:45 

za živou a † rodinu 

Šimíčkovu, Kuncovu, 

Žemlovu, ochranu Panny 

Marie, dary Ducha svatého 

a duše v očistci  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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10.9.2017 23. neděle v mezidobí      42./ročník VIII. 
„Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“ Ž 94 

13 dušiček z naší 
farnosti se nebálo  

CSM v Olomouci 
 

První týden školy je za námi, a my se přesto nemůžeme ubránit vzpomínkám  
na Celostátní setkání mládeže, které proběhlo ve dnech 15. - 20. srpna  

v Olomouci. V následujícím interview se s vámi chceme podělit  
o několik střípků z této akce. 

 1. Co vás na této akci zaujalo, překvapilo 

(mile/nemile), (ne)potěšilo? 

Verča: Nejvíce mě zaujalo, kolik mladých lidí v našem věku jsou křesťané,  
a taky atmosféra, která tam byla. 

    Jenda: Na akci mě nejvíce potěšilo, že se sešlo asi 6500 věřících, mladých 
lidí. Takže tam byl přibližně stejný počet účastníků, jako na Celosvětovém setkání 
v Krakově.  

Barča: Tahle akce byla opravdu skvělá, seznámili jsme se se spoustou 
nových kamarádů a prožili společné chvíle s velkým množstvím mladých 
křesťanů. 

Zbyňa: Překvapila mě ukázněnost lidí, nikde žádný problém. Potěšil mě široký 
výběr přednášek nebo workshopů. Mohli jsme si vybrat, co nás nejvíc zaujalo (ale 
dalo by se taky vzít i za nevýhodu, protože tam bylo i víc dobrých věcí najednou  
a my jsme si museli vybrat jen jednu). 

Kristýnka: Na CSM jsem se moc těšila. Chtěla jsem poznat nové lidi, ale taky 
něco nového zažít. A obojí se mi splnilo.  

Terka Š.: CSM pro mě byla nezapomenutelná akce, odnáším si z ní 
spoustu skvělých, silných zážitků, nových kamarádů. 

   Terka V.: Mile mě překvapilo, že si pořadatelé dali záležet na všem,  
co dělali…od scének, písní, adorací až k těm, co byli na informacích a stále 
s klidem a úsměvem vysvětlovali, kam máme jít na oběd. 

      Gabča: Potěšilo mě, kolik nových a úžasných človíčků mi Všemohoucí posílal  
do cesty. 



 2. Co vám na CSM (ne)chybělo?  

Verča: Nechybělo mi dobré jídlo, ale chyběla mi moje sukně. 

Zbyňa: Chybělo, nechybělo. To nejde tak říct, vlastně jsem nad tím 
ani neuvažoval  Žil jsem z toho, co právě bylo. 

Terka V.: Určitě mi nechyběla dobrá nálada a spousta kamarádů. Chyběl mi 
možná tak spánek, protože jsme toho chtěli tolik zažít, že už nezbyl čas spát. 

Gabča: Nechyběla mi báječná parta ogarů a cérek (např. při pouti na Svatý 
Kopeček), ale zato mi chyběla Schola brněnské mládeže (SBMka)! 

 3. Kde jste byli ubytovaní a jak jste se stravovali?  

Verča, Gabča, Peťa U. : Byly jsme ubytované ve studentském bytě a stravu kromě 
snídaně jsme měly se všemi společně. 

Ostatní: Ubytovaní jsme byli na kolejích, ne na železničních  ale vysokoškolských,  
a stravování byla klasika, snídaně, teplý oběd v menze a večeře do ruky. 

 4. Jaké volitelné programy z té bohaté nabídky  

jste si vybrali?  

Verča: Tak byla jsem na Dejme toMu, Pavlu Helanovi, Good Worku a kupodivu jsem 
se ocitla i na varhanním koncertě. A také jsem absolvovala přednášky otce Engelmanna 

„Psychologie vs. náboženství?“ a biskupa Posáda o svátosti smíření. 

Jenda: Byl jsem na skvělé přednášce „Církev – její radosti a bolesti“. Tuto 
přednášku vedl otec biskup Tomáš Holub.  

             Barča: Já jsem si vybrala přednášku od Jiřího Stracha na téma 
„Jak mluvit s Bohem a s lidmi o Bohu“ a druhou od Kamila Straka, který měl 

téma o modlitbě, jak se modlit atd. Obě přednášky byly velmi zajímavé a poučné.  

Zbyňa: Já si vybíral spíš podle přednášejících/účinkujících než podle názvu programu  
a byl jsem s touto strategií naprosto spokojený. Dost mě bavila přednáška Tomáše Holuba 
o radostech a bolestech církve. 

Kristýnka: Nejvíce se mi líbily přednášky Jiřího Stracha „Mluvte s Nimi jako 
s matkou a tatínkem…jak mluvit s Bohem a s lidmi o Bohu?“ a otce Kamila Straka: „Chci 
se modlit, ale nejde mi to. Co dělat?“ A taky jsem byla na koncertu Pavla Helana a Simy 
Martausové, velmi krásná byla také pouť na Sv. Kopeček. Ale největším zážitkem pro mě 
bylo vidět pohromadě 6,5 tisíce mladých věřících, kteří se nebojí sdílet Boha.   

Terka Š.: Z programu se mi nejvíce líbily svědectví- nejlepší bylo podle mě 
svědectví hokejisty. 

Terka V.: Bylo toho opravdu strašně moc. Někdy jsme se vztekali, že nevíme, co si vybrat. 
Popravdě už si ani nevzpomínám na všechny přednášky, ale vím, že jsem byla na Jiřím 
Strachovi na téma: „Mluvte s Nimi jako s otcem a matkou“ a potom na P. Strakovi na téma: 
„Chci se modlit, ale nejde mi to“. Musím říct, že mi to pomohlo. 

Gabča: Zúčastnila jsem se přednášky „Jsem katolík. No a co?“ od Jiřího Kordy a také 
„Svátost smíření - svátost nového života, svátost vzkříšení“ od biskupa Pavla Posáda. 
Jinak jsem byla posluchačkou varhanního koncertu Karla Martínka, Adorare, Prague Cello 
Quartetu. 

 5. Co zajímavého jste se dozvěděli?  

Verča: Asi jsem neporozuměla otázce… 

Zbyňa: Vlastně ani nevím, jistě spoustu dobrých 
věcí, které se nám zaryly do srdce a při jistých 
příležitostech si na ně zase vzpomeneme. 

Terka V.:  Na přednáškách třeba, jak se 

správně modlit a nenechat se rozptylovat okolím   
A na svědectvích, že i Bůh má velmi 
nevyzpytatelné cesty k dovršení jeho plánu.  

Gabča: Nevím, jestli dozvěděla, ale niterněji 
jsem si uvědomila, jak je svátost smíření kouzelná. 

 6. Jak vás oslovilo téma „Nebojte se"? Jeli jste  

do Olomouce s obavami a odjížděli bez obav?  

Verča: Beze srandy jsem se jako fakt nebála; ne. 

Jenda: Do Olomouce jsem jel s velkým nadšením a nebál jsem se, protože 
nebylo čeho. Věřil jsem, že vše bude dobře připravené. 

        Zbyňa: Řekl bych, že toto téma je v dnešní době dost aktuální. Já však obavy 
neměl, není z čeho. Vždyť jsme v Božích rukou, jak tady doma ve Starém Jičíně, tak  
na takové obrovské akci jako CSM. 

Terka Š.: Na této akci mě mrzí jen jedna věc a to, že je jen jednou za 5 let. 
Všem bych přála, aby mohli zažít aspoň jednou za život takové setkání, je to skvělé  

        Terka V.: Ano, do Olomouce jsem jela s obavami, že se setkání nevyrovná tomu 
v Krakově, ale mýlila jsem se. CSM byla úžasná akce a hned bych se tam vrátila. 
Proto bych chtěla každému mladému vzkázat, ať se nebojí zvednout z gauče a poznat 
tak bezvadné lidi, jako jsem poznala já. 

Gabča: A just nejela, protože: „Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může 
udělat člověk?“ (Žd 13,6) 

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

Tímto vám chceme poděkovat za vaše modlitby, drazí spolufarníci,  
a věřte, že i my jsme za každého z vás prosili Nejvyššího! 

 

Verča Dorazilová, Hanka 
Dvorská, Vendy Vahalíková,  

Kristýnka Glogarová,  
Peťa a Ivet Kovařčíkovy,  

Jenda, Terka a Barča Šimíčkovi, 
Zbyňa a Terka Vahalíkovi,  
Peťa a Gabča Ulrychovy 


