21. ledna – 27. ledna 2019
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II.týdne

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

20.1.2019 –

Od 18. do 25. ledna - týden modliteb za jednotu křesťanů
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Pondělí
21.1.

Památka
sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

St. Jičín

17:00

Loučka

16:00

St. Jičín

17:00

St. Jičín

17:00

Hůrka

16:00

mše svatá

St. Jičín

17:00

za živé a † dobrodince

Bernartice

-

Úterý
22.1.

Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

Středa
23.1.

Středa 2.týdne
v mezidobí

Čtvrtek
24.1.

Památka sv. Františka
Saleského, biskupa
a učitele církve

15:00

Pátek
25.1.

Sobota
26.1.

Svátek Obrácení
svatého Pavla, apoštola

Památka sv. Timoteje
a Tita, biskupů

St. Jičín

17:00

Bernartice

-

St. Jičín

17:00

18:00

Neděle
27.1.

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

St. Jičín

7:45

Bernartice

9:15

St. Lhota

10:45

za †Albína a Irenu Synkovy
/o.Petr/

mše svatá /o. Petr/
na poděkování za přijatá
dobrodiní, ochranu Boží
a Panny Marie pro celou
rodinu
/o.Petr/
za † Ing. Františka Dokládala
+ po mši sv. modlitební společenství
/o. Petr/
/o. Petr/

pohřeb– Jaroslav Polešovský V

dětská mše svatá
za † manžela Rudolfa,
† rodiče, duše v očistci, Boží
ochranu pro živou rodinu/o.Petr/
za † Vladimíra a Hanu
Synkovy /o.Petr/
+ 2 křty:
Viktorie Košutová
Eliška Urbanová
TICHÁ ADORACE (do 22:00)
/o.Petr/

+ po mši sv. otevřena farní knihovna

mše svatá
mše svatá

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

/o. Jiří/
/o.Petr/

8./ročník X.

Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista.

Úmysl mše svaté

za živé a † členy Orla

2. neděle v mezidobí

Máme se rádi?
Živí tvorové jsou vynalézaví. Jedna sýkorka při nedávných
silných mrazech objevila, že ve studni nemrzne, a tak se tam
nastěhovala. Leze tam pumpou. Mně se to líbí. Případné
znečištění není na škodu, bereme odtud vodu jen na zalévání.
Vadí
to
však
našemu
psovi.
Když ho pustíme na dvůr, běží tam a hned strčí nos do pumpy.
Když je obyvatelka přítomna, začne pes štěkat a vydrží až do
ochraptění.
Pes sedí na studni vedle pumpy, třese se
zimou, ale když ho chceme odvést do
tepla, musíme ho odtáhnout za obojek.
Vetřelkyně ve studni mu vadí natolik, že by
raději zmrzl, jen aby nepropásl možnost se
jí zbavit.
Není to mezi lidmi podobné? Každý máme svůj „prostor“, kde
se chceme cítit svými pány. Může to být náš dům, byt, zahrada,
může to být kousek či kus země, kterou obýváme, nebo jen
prostor duchovní, tedy určitý soubor názorů na různé věci,
kterému jsme dali jakýsi systém a považujeme ho za součást
toho nejlepšího, co kdy lidé vymysleli. Nenašli bychom i my
někoho,
kdo
nám
vadí
natolik,
že bychom byli ochotni leccos obětovat, jen abychom se ho
zbavili, protože nějak – možná nechtěně a nevědomky, jen
z pudu sebezáchovy – narušuje naše teritorium, naše osobní
„chráněné území“?
V lednu proběhla Tříkrálová sbírka na pomoc těm méně
šťastným, než jsme my. Viděl jsem pokladničky plné peněz –
většinou papírových – a velmi mě to potěšilo. Ale slyšel jsem také
o tom, že někteří lidé koledníkům, kteří místo bruslení, sledování
televize nebo hraní počítačových her dva dny chodili v mrazu
dům od domu, ošklivě vynadali. Teritorium bylo narušeno
připomenutím toho, že někteří lidé jsou na tom hůř než ti, kteří

byli žádáni o pomoc. Kdyby na to přistoupili, už by nemohli naříkat
nebo nadávat. Nepopírám, že někomu pomůže, když se polituje,
postěžuje
si
nebo
zabrblá
a
zanadává
na bolavou situaci. Ale nic se tím nevyřeší. Tříkrálová sbírka řeší
aspoň něco, i když dárci nikdy nepoznají lidi, kterým pomohli „z
bryndy“. A děti i dospělí, kteří se do tohoto díla zapojili, si
nezaslouží, aby jim někdo nadával. Vřelé díky těm, kteří bez váhání
sáhli do peněženky.
Náš pes se se sýkorkou ve studni asi nikdy neskamarádí. Ani ten
kos, který dostává z bezpečnostních důvodů svá jablka za plotem u
slepic, si před ním nikdy nebude jistý. Věřím tomu, že my lidé přece
jenom zmoudříme natolik, abychom si ze strachu o ztrátu kousku
svého teritoria neubližovali. Vždyť nakonec stejně většinou zjistíme,
že to, oč jsme se tolik prali a čemu jsme obětovali
tolik energie, za tu námahu vlastně ani nestálo.
Tím nejdůležitějším v životě přece není to, co
mám, ale to, co jsem schopen dát.
/P. Václav Trmač, z knihy „Naslouchat viděnému“, vydala farnost Brno-Lesná 2017/

Různá oznámení
Nadační fond Credo s radostí oznamuje a srdečně všechny zve
na duchovní obnovu s indickým charismatickým knězem,
otcem Jamesem Manjackalem, která se uskuteční
od pátku do neděle 10. - 12. 5. 2019 ve městě Brezno
na Slovensku. Všechny informace najdete na webových stránkách
www.otecjames.cz, kde se také již probíhá přihlašování.
Pořadatelé vám do Nového roku od našeho Pána vyprošují mnoho
milostí
a těší se na setkání s vámi.

POBYT V KOMUNITĚ S KOMUNITOU BLAHOSLAVENSTVÍ v lednu
„Pojďte sami stranou a trochu si odpočiňte!“ (srov. Mk 6,31)
Pobyt v Dolanech u Olomouce bez společně animovaných programů,
příležitost poznat komunitní život a spiritualitu. V rámci pobytu se
počítá s vaší účastí na liturgii, práci a stolování. Během pobytu je
možné si domluvit duchovní rozhovor a svátost smíření.
Chcete-li tento čas prožít jako své osobní duchovní cvičení (s
vlastním programem v tichu, bez zapojení se do práce), napište to
předem do přihlášky. Můžete využít též možnost poslechu

přednášek na CD nebo četby. Možný příjezd ve čtvrtek večer
nebo během pátku vždy nejpozději do 18.00hod. Ukončení
pobytu v neděli obědem cca 14.00hod. Na tento pobyt se můžete
přihlásit
přes
webový
přihlašovací
formulář
na
www.blahoslavenstvi.cz, kde uvedete svá očekávání, motivace a
požadavky k pobytu. Do týdne vám z komunity odpoví a zašlou
podrobnější informace.

Biskupové českých a moravských diecézí
vyzývají ke společné národní pouti do Říma
V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou
za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.
V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali
za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České.
Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál - předseda,
Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru. Ostravsko-opavská diecéze
připravuje Diecézní pouť do Říma ve spolupráci s CK Palomino ve dnech od 10. do 16. 11. 2019.

Program pouti k 30. výročí svatořečení
sv. Anežky České:
1.den - Ostrava – odjezd v odpoledních hodinách, nástupní místa po trase
dle dohody, noční jízda do Říma
2.den - Řím – Bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Santa Croce
in Gerusalemme – titulární chrám kardinála Vlka, Santi Marcellino e Pietro – titulární chrám
kardinála Duky, Bazilika Santa Maria Maggiore – mše sv. za dar duchovní obnovy země
a ochranu Panny Marie s přímluvou svatých věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,
večeře, nocleh
3.den - Řím – Vatikán - Bazilika sv. Petra – v 10:00 mše sv. ke cti
sv. Anežky České na poděkování za dar svobody ke 30. výročí
svatořečení
sv. Anežky. Po mši sv. modlitba v kryptě u sochy sv. Anežky České, zakladatelky
křesťanské charity. Socha byla věnována Sv. otci Františkovi v mimořádném Svatém roce
Milosrdenství 10. 9. 2016. Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva, Fontana
di Trevi, Španělské schody, večeře, nocleh
4.den - Řím - Vatikán – Svatopetrské náměstí - generální audience se Sv. otcem
Františkem, v 15:00 mše sv. v bazilice sv. Jana v Lateránu, večeře, nocleh
5.den - Řím – katakomby sv. Kalixta, kostel Domine quo vadis, trapistické opatství
Tre Fontane, bazilika San Paolo fuori le Mura, večeře, nocleh

6.den - Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli – socha
Mojžíše, chrám S. Maria ara Coeli, Forum Romanum, Santa Maria della Vittoria, odjezd ve
večerních hodinách
7.den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Termín: 10. - 16. listopadu 2019
Cena: 12.900 ,- Kč. Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v hotelu ve 2
lůžkových pokojích, 4x polopenze, kompletní cestovní pojištění, služby odborného průvodce,
pojištění CK č. 159/1999 Sb.
CK Palomino si vyhrazuje právo na změnu programu.
Informace o přihláškách budou zveřejněny (na www.doo.cz) v 2. polovině ledna 2019.

