
 

8. července – 14. července 2019   LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

8.7. 

Pondělí 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Rudolfa Horáka, † manželku, 

† syna a dceru a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živou rodinu  
/intence z 20.8./    /o.Petr/ 

+po mši sv. schůzka ohledně 

organizace pouti ve Svinci 

Úterý 

9.7. 

Sv. Augustina Žao 

Ronga, kněze,  

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodiče,  

dva syny, duše v očistci  

a ochranu Boží a Panny Marie  

pro živé rodiny /intence z 21.8./ 
/o.Petr/ 

Středa 

10.7. 

Středa 14. týdne  

v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá    /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † manžela Františka  

k 4.výročí úmrtí, dvoje † rodiče  

a duše v očistci /intence z 2.7./ /o.Petr/ 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

11.7. 

Svátek  

sv. Benedikta, opata, 

patrona Evropy 

Bernartice 17:30 mše svatá    /o.Radoslav/ 

Pátek 

12.7. 

Pátek 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Vahalíka, † rodiče 

a sourozence, duše v očistci a 

ochranu Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu /intence z 10.6./    
  /o.Radoslav/ 

Sobota 

13.7. 

Sv. Jindřicha 

 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Lhota 11:00 
svatba – Rostislav Hypl  

a Anna Glogarová 
/o.Petr Glogar/ 

St. Jičín 17:00 

za † Blaženu Vahalíkovou,  

† manžela, syna, zetě, dvoje 

rodiče a za dar zdraví a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu  

+ křest: 

Alexander Pančocha            /o.Petr/ 

Neděle 

14.7. 

 

 

15. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † tatínka, † sourozence, za 

nemocnou osobu, duše v očistci  

a pro živou rodinu ochranu Panny 

Marie a Boží požehnání  /o.Petr/ 
/intence z 1.7./  
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 8:00 mše svatá  /o.Radoslav/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá    /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

7.7.2019  14. neděle v mezidobí    32./ročník X. 
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle. 

O včele a medu 

Včely přinášejí životu potenciál v podobě přeměny květů  

na sladké a užitečné plody. A křesťané? 

Do Terlovy mysli (Terl Bryant, nar. 1961) naléhavě 

pronikala nějaký čas idea medu. Nejprve si 

myslel, že si ho má koupit. Vešel tedy do 

obchodu. Zjistil, že v nabídce je sice množství 

jakýchsi medů, o kterých se ale dalo těžko říct, 

zda jsou to skutečně medy. Začal přemýšlet. 

Pane, co to má znamenat, co mi chceš říct?  

Za med přece vděčíme včelám, jde tu o ně? Vynořila se další otázka, ale co 

mám já společného s nimi? Více než 35 let uběhlo od chvíle, co jsem uvěřil. 

Stále vyznávám Ježíše a mluvím o něm. Snažím se povzbuzovat, spojovat 

a budovat ostatní jeho jménu. Dokonce a ne nejhůře bubnuji pro něho! 

Co mi mohou nějaké včely ještě ukázat?  

Bezpochyby jsou pracovité, houževnaté, velmi vzácné a přitom tak snadno 

zranitelné. Terlovi prošlo myslí, co vlastně nebo spíše jak to dělají? Každý 

přece dobře víme, že opylují. Jde, snad, o nejdůležitější poslání pro život 

zde na zemi. Ale vědí to i ony a zakládají si na tom? Copak si jen tak  

ve skutečnosti nepobzukují a nepřeskakují z jednoho květu na druhý, přičemž 

znovu a znovu provádějí to svoje „monotónní" poslání? Starají se snad o to, 

co se stane potom, po jejich citlivém a něžném „zákroku", s navštívenými 

rostlinami, keři a stromy? Pokud nepřijde mráz, sucho, nebo v posledních 

časech i taková chemie, či holoseč, zem vydá díky včelám svůj plod. A včely ve 

svých úlech se zas dopracují ke vzácnému, životodárnému pokrmu - k medu, 

tomu tekutému zlatu, které se ani lety nekazí a je tou nejzdravější stravou. 

Terl v té chvíli pochopil svůj sen o medu a podělil se s jeho výkladem se 

všemi, co se s ním chtěli včera setkat.  

Tak jako včely přinášejí životu potenciál v podobě přeměny květů  

na sladké a užitečné plody, tak i posláním křesťana je být ve světě,  

aby žehnal a přinášel požehnání ve službě všem, se kterými se setkává  

za jakýchkoli okolností, aby se v nich mohla vytvořit perspektiva metanoie 

(=přeměna). Kristův učedník tím naplňuje svou roli. Růst, plody či úrodu 

nebo naopak neúrodu má již na starosti někdo jiný - Pán a vládce života. 

http://farnostsj.cz/


Učedníka tedy nemá odvádět od jeho poslání úspěch, či neúspěch 

vykonaných žehnání. Proto je lepší, po vzoru včel, se o to ani nestarat. 

Naopak správně je věnovat se jen své roli, aby se učedník mohl dopracovat 

k medu, který je symbolem výživy pro věčný život.  

Bylo to pro posluchače určitě zajímavé a povzbudivé poslouchání. Jenže pozor, 

Terl Bryant není žádný snílek, ale reálný člověk. Upozornil na velké úskalí, 

kterému existenciálně čelí naše Církev a pro které je stav víry v Krista tak vážný. 

Mnozí z nás se totiž necháme snadno oklamat.  

Ve svých představách se vidíme jako ty milé včeličky, které pobzukují  

a neškodně poletují z květu na květ. Ale tím,  

co si myslíme, mluvíme a jak jednáme, jsme 

spíše vosami. I ty určitě mají svou roli např.  

v potravinovém řetězci. Ale v tomto podobenství 

symbolizují pokřtěné tělem (viz podobná vizáž 

vosy a včely), kteří v rozporu s vůlí Otce tím, jak  

a co žijí, nerozdávají, ale rozkousají, zkazí  

a oberou jiné o duchovní plody a dobra. A co je 

nejhorší, taková vosa o medu nemá ani tušení.  

/Miroslav Klobučník, www.fatym.com/ 

Různá oznámení 
Milí farníci, za měsíc začíná poutní sezona v naší farnosti poutí ve Svinci. Letos připadá 
výročí 130-ti let od vysvěcení Lurdské jeskyně a při té příležitosti bychom chtěli 
požádat každého, kdo by se chtěl zapojit do organizace této významné události, ať už 
pomocí s úklidem, přípravou, výzdobou, tak třeba jen radou, připomínkou, nebo nápadem, 
aby se zúčastnil pilotní schůzky organizátorů této akce v pondělí 8. července po mši svaté, 
(tedy před 18. hodinou) v kostele.       Za vaši účast a ochotu předem děkují farníci a lidovci starojičtí. 
 

V sobotu 20.7. se koná pouť farnosti Nový Jičín na Radhošť, kde bude sloužena 
mše sv. v 11:00. Farnost Nový Jičín vypravuje autobus. Přihlášení je možné 
i pro farníky ze Starého Jičína, a to na faře v N.J. na tel.č.- 731 625 671. 

LETNÍ POBYT PRO ŽENY NA CESTĚ ŽIVOTA 

24.- 28. července 2019 na Svatém Hostýně 

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin: vdané, svobodné, rozvedené i vdovy. Ty, které 

prožívají běžné problémy v rodině, v práci, s dětmi malými nebo již dospělými, ale i ty, které 

prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého či podobné situace. Setkání bude bez dětí. 
  Zažijete přednášky odborníků, po nich setkání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným 
tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen.  Po celou dobu je přítomen 
kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Budete moci prožít čas, který si rozvrhnete podle 
své představy- můžete být více sama, v modlitbě, nebo se nechat povzbudit silou žen, které tam budou 
přítomné. Začínáme středou odpoledne, končíme v neděli odpoledne, takže vám postačí vybrat si 2 dny 
dovolené. PŘIHLÁŠKY a podrobné informace o programu naleznete na www.rodinnyzivot.cz.  

Bližší informace:  Bc. Marcela Řezníčková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250 
e-mail: reznickova.marcela@ado.cz 

http://www.rodinnyzivot.cz/
mailto:reznickova.marcela@ado.cz

