
19. listopadu – 25. listopadu 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.11. 
Sv. Mechtildy 

Palačov 16:00 za děti a mládež /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní pod ochranou Panny 

Marie a duše v očistci /o.Petr/ 

Úterý 

20.11. 
Sv. Felixe z Valois St. Jičín 17:00 

za uzdravení rodových kořenů  

a na jistý úmysl  

Středa 

21.11. 

Památka Zasvěcení 

Panny Marie  

v Jeruzalémě 
St. Jičín 17:00 

za † Cecílii Vahalovou, duše 

v očistci, ochranu Boží a Panny 

Marie, modlitební společenství 

Čtvrtek 

22.11. 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

St. Jičín 17:00 
za živé a † členy chrámového 

sboru, varhaníky a muzikanty   

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

23.11. 

Sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 

 

Sv. Kolumbána, 

opata 

St. Jičín 

17:00 

dětská mše svatá  

za † Svatoslava Vahalíka 

k 10.výročí úmrtí, za † rodiče 

Vahalíkovy, † rodiče Zejdovy  

a Boží ochranu pro živé rodiny   

18:30 – 
19:15 

 
 

 

19:15 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro 

manželské páry a snoubence  

- vede Václav Čáp, 1.přednáška: 

 Vzájemná modlitba manželů 
ADORACE 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

24.11. 

Památka sv. Ondřeje 

Dung Laca, kněze,  

a druhů, mučedníků 
St. Jičín 

9:00-
11:30 

DUCHOVNÍ OBNOVA  

- 2 přednášky v Orlovně  
/pro přihlášené účastníky/ 

14:45 – 

15:50 

4.přednáška v kostele /také pro 

nepřihlášené účastníky/: Vzájemná 

pomoc při uzdravování ran  

a zranění + praxe 

 

17:00 

 

18:00 

za † manžela, † rodiče Páterovy 

a Bartoňovy a Boží ochranu  

a Panny Marie pro živé rodiny   
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

25.11. 

Slavnost  

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 
 

konec církevního roku 

St. Jičín 
7:45 za farníky/o.Petr/ 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna  

14:30 ADORACE, požehnání /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 18.11.2018    33. neděle v mezidobí               51./ročník IX. 
Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka. 

Zamyšlení nad texty dnešní neděle 
Kosmická katastrofa, která předchází druhý příchod Páně  
na svět, nemůže být v biblickém smyslu nikdy považována 
za vědecký popis, nýbrž jako obrazné vyjádření 

náboženského poselství pro lid. 

Kristus jako Pán a soudce přijde znovu na svět k dovršení 
dějin lidstva a spásy. V Betlémě přišel v ponížení lidské přirozenosti, slabosti  
a chudoby; nyní přijde s Božskou mocí a velebností převzít království nad těmi, 

kteří měli dobrou vůli přijmout jeho pozvání, jeho slovo a jeho smírnou oběť. 
Pak se zjeví jeho vpravdě královská důstojnost, prohlášená již před Pilátem; 
jeho nárok na královskou důstojnost Božího tvůrce a Spasitele, který si „koupil 
svou krví toto království“. 

Když stojím nyní vědomě jako věrný služebník spolu-
vykoupených v lidu Kristově, budu stát i na konci 

časů na straně věčného Krále jako spoludědic 

království. 

Andělé, poslové Boží 
Existují Boží poslové, jimž Bůh svěřuje různé úkoly v lidstvu; jejich biblické 
jméno jest andělé. Podle četných výroků Páně jsou andělé našimi přáteli  
a pomocníky spásy. Reálné podrobnosti otázky, v čem bude spočívat v den 
posledního soudu Boží znamení, které zazní jako „hlahol polnice“, nejsou 

důležité a jsou pro nás asi neřešitelné. 

Nenadálý konec Jeruzaléma, světa a člověka je zdůrazněn 
podobenstvím o fíkovníku. Protože nejsme dobře znalí 

poměrů, zapomínáme často, že slovo Páně o příchodu léta  
a o zrání fíků znamená také varování před zlou dobou!  
Pro nás Středoevropany je pojem léta příjemným pojmem, 

označením zrání a úrody, označením radostné doby slunce a dovolené.  

Biblicky je tomu podle zážitků obyvatel Blízkého východu jinak: Tam znamená 
léto též dobu nebezpečného sucha, přílišného horka, prachu a epidemie, tedy 
zvýšeného nebezpečí smrti. Fíkovník je tedy podobenstvím o nebezpečí!  
Naší jedinou nadějí je Bůh. 

Konec světa bude náhlý a neočekávaný 
Pán zdůrazňuje znovu, že neexistují jednotlivé přípravné stupně, z nichž by si 

lidé mohli vypočíst dobu příchodu Páně k soudu: „Jako blesk vyšlehne… tak to 

bude i s příchodem Syna člověka“ (Mat 24,27). Každé „proroctví“ o vypočitatelnosti 
doby konce světa je předem odsouzeno těmito slovy Kristovými jako klam. 
Jedinou zárukou věčného života je stálé spojení s Bohem.  

    /autor: Josef Hrbata, z knihy Perly a chléb, www.fatym.com/ 



Různá oznámení 

  

Co chce Bůh a co chci já? 

Je Boží vůlí, aby člověk trpěl?  

Jak rozlišovat, co je a co není od Boha?  

Jak rozlišovat Boží vůli v životě? 

Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky nebo Vás toto téma zajímá, 
přijměte pozvání na jednodenní duchovní obnovu se sestrou  

Th. Lic. Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství. 
Uskuteční se dne 8. prosince 2018 v Ostravě v kině Luna a v kostele 
Sv. Ducha. Sobotní program začne v 9.00 hod. a jeho předpokládané 

ukončení bude v 16.30hodin. Součástí programu bude mše svatá, 
modlitba chval, příležitost přistoupit ke svátosti smíření nebo  

k duchovnímu rozhovoru. Přihlašovat se můžete na duchovní obnovu  

přes elektronickou přihlášku (https://credonf.cz/prihlaska/),  
kde si předem můžete zajistit také suchý oběd. 

V předvečer duchovní obnovy jste zváni na mši svatou a večer chval, 
které se uskuteční v kostele Sv. Ducha 7.12. 2018 od 18:00 hodin. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcredonf.cz%2Fprihlaska%2F&h=AT0T59JWHbARX4cha4DRoUlXw4AbIjX6Qn-oV5-Ih26VV4ajZHFEIMKtOdXYbdIJQSPK87J3VR16rWQGQRV_F_6-hdjerd1R2fk2EbyANLu3Mr2BrUFgqUxUUxYwi7ddo3OuABazI_PB

