
 

20. listopadu – 26. listopadu 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.11. 

Pondělí 33. týdne  

v mezidobí 

Palačov 16:00 hodová za děti a mládež 

St. Jičín 17:15 
za † Jiřího Šimíka a duše  

v očistci 

Úterý 

21.11. 

Památka Zasvěcení 

Panny Marie  

v Jeruzalémě 
St. Jičín 17:00 

za † manžela, syna Petra a 

živou rodinu Hlaváčovu 

Středa 

22.11. 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, † rodinu 

Janyškovu, Šnajdrovu, duše 

v očistci, ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

23.11. 

Sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 
 

Sv. Kolumbána, opata 

Hůrka 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

24.11. 

Památka sv. Ondřeje 

Dung-Laca, kněze,  

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Svatoslava Vahalíka, za 

† rodiče Vahalíkovy, † rodiče 

Zejdovy a Boží ochranu pro 

živé rodiny 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

25.11. 

Sv. Kateřiny 

Alexandrijské,  

panny a mučednice 

St. Jičín 

 

 

17:00 

 

 
18:00 

za † paní Boženu 

Macháňovou, † manžela, zetě 

Františka, za Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu /o.Petr/ 
TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

26.11. 

 

Slavnost JEŽÍŠE, 

KRISTA KRÁLE 

 
Končí církevní rok 

St. Jičín  

7:45 za farníky  /o.Petr/ 

14:30 
Adorace, TE DEUM 
Církevní silvestr - setkání farníků 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

19.11.2017 33. neděle v mezidobí      52./ročník VIII. 
„Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách“ Ž 127 

 
 

 

Pane, zdálo se mi to málo: jen jedna hřivna! 

Odpusť, 

žes mě musel tak dlouho přesvědčovat,  

že má dost, kdo ví, že nic nemá! 

Odpusť,  

že to trvalo tolik let, než jsem pochopil, že je bohatý ten,  

kdo klade meze své pýše,  

kdo natáhl kolem svého srdce ostnatý drát sebekázně na ochranu  

před marností zbytečných a nebezpečných citů… 

Odpusť, 

nedokázal jsem hned přijmout, co je nutné vědět,  

že tu nejsem pro sebe, nýbrž pro druhé. Jen tak pomalu a za cenu tolika 

zbytečných ztrát jsem se učil ztrácet se,  

se svým malým životem v druhých… 

Musel jsi dlouho čekat, než jsem přišel na to, že zaručenými známkami 

narůstání Boha v duši jsou pokora a nenápadnost…Dlouho mi to trvalo, 

Pane, než jsem poznal, že tvá hřivna je schopna získat dalších deset… 

Pozdě jsem ocenil tvůj dar… 

Pozdě jsem si zamiloval chudobu… 

/z knihy Jana Merella „Setkání s Ježíšem“ 
www.fatym.com/ 

http://www.fatym.com/


 

Různá oznámení 

Římskokatolická farnost sv. Václava ve Starém Jičíně 
srdečně zve všechny farníky, zájemce a rodiny na 

UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU 

„CÍRKEVNÍ SILVESTR- SETKÁNÍ FARNÍKŮ“ 

Neděle Ježíše Krista Krále 26. 11. 2017 

14.30 hod - chrám sv.Václava -  ADORACE  
  -  poděkování za uplynulý církevní rok 

 

15.30 hod -  orlovna Starý Jičín (bývalá vinárna) 
-  společné setkání u kávy 

Kdo můžete, přineste, prosím něco dobrého ke kávě a čaji. 

Vhodná příležitost ke společnému setkání farníků! 
Všichni jsou srdečně zváni. 

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

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 8.-9.prosince 2017 


