
 

 

 

19. srpna – 25. srpna 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.8. 

Sv. Jana Eudese, 

kněze 
St. Jičín 8:00 

za † mladou maminku Evu 

a posilu a pomoc pro živou 

rodinu /o.Petr/ 

Úterý 

20.8. 

Památka  

sv. Bernarda, opata  

a učitele církve 

St. Jičín - není mše sv. 

Středa 

21.8. 

Památka sv. Pia X., 

papeže 
St. Jičín - není mše sv. 

Čtvrtek 

22.8. 

Památka  

Panny Marie 

Královny 

Hůrka -  přesun na čtvrtek 29.8. 

St. Jičín - není mše sv. 

Pátek 

23.8. 

Sv. Růženy z Limy, 

panny 
St. Jičín 17:00 

 

za živé a † dobrodince  
/o.Radoslav/ 

Sobota 

24.8. 

Svátek  

sv. Bartoloměje, 

apoštola 

St. Jičín 17:00 

za † manžela Bohuslava,  

† dvoje rodiče a Boží 

ochranu pro živé rodiny 
/intence z 30.7./ 

Neděle 

25.8. 

 

 

21. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 
na poděkování za úrodu 

/o.Petr/ 

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

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

 

V době od 19. 8. do 23. 8. 2019 bude o.Petr na dovolené.  

V případě pohřbu jej zastupuje o.Radoslav Skupník – tel.č. 737 526 208. 

 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

18.8.2019    20. neděle v mezidobí   38./ročník X. 
Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. 

Kdybych měl ještě čas ... 
Kdyby mi Bůh daroval ještě drobeček života, 
využil bych ten čas nejlépe, jak jen dokážu. 

o Pravděpodobně bych neřekl všechno,  
nad čím přemýšlím, ale určitě bych si promyslel všechno,  
co řeknu.  
o Hodnotil bych věci ne podle ceny, ale podle významu. 

o Spal bych málo a více snil, protože vím, že každou minutu  
se zavřenýma očima ztrácíme šedesát vteřin světla.  

o Vstával bych, když jiní jdou spát, 
kráčel bych dál, když se jiní zastavují, 

pokračoval bych tam, kde to druzí vzdávají. 

Kdyby mi Bůh ještě daroval drobeček života, prostě bych se oblékl 
a kráčel ke slunci a objevoval bych nejen své tělo, ale i svou duši. 

o Přesvědčoval bych lidi, jak moc se mýlí, pokud si myslí,  
že je nevhodné zamilovat se, když je už člověk starý. Nevědí 

totiž, že stárnou právě proto, že utíkají před láskou. 
o Dítěti bych připravil křídla, ale dal bych mu je, až když se naučí 

létat. Rodičům bych připomněl, že honba za úspěchem a penězi 
nenaplní jejich život. Lidem ve vyšším věku bych připomněl,  

že smrt nepřichází se stářím, ale se zapomněním a opuštěností. 

Tolik věcí jsem se naučil ...  

 Naučil jsem se, že všichni chtějí žít na vrcholu hory, ovšem 
zapomínají, že opravdové štěstí se skrývá ve způsobu, jakým  
na něj vystupujeme.  

 Naučil jsem se, že když novorozeně poprvé chytí ručkou prst 
svého otce, drží ho už navždy.  

 Naučil jsem se, že lepší je dávat než brát.  
 Naučil jsem se, že člověk se může dívat na druhého shora 

pouze tehdy, když mu chce pomoci vstát ...  

http://farnostsj.cz/
http://www.fatym.com/storage/201503061239_Bez n%C3%A1zvu.png


o Kdybych věděl, že tě dnes naposledy uvidím spát, silně bych tě 
objal a řekl bych: „Mám tě rád!" A nepředpokládal bych hloupě,  
že to přece dávno víš.  

Vždy je nějaké ráno a život nám vždy dává možnost udělat něco 
dobrého. Ale pokud se mýlím a dnešek je vším, co mi zbývá,  
chtěl bych Ti říct, jak moc mi na Tobě záleží.  

Ráno není zaručeno nikomu ani mladému ani starému.  

 Možná, že dnes se naposledy díváš na ty, které miluješ.  
Proto se nezdržuj a udělej dnes to,  
co můžeš.  Neboť pokud se ukáže,  

že se nedočkáš rána, budeš litovat den,  
ve kterém jsi neměl čas na jeden úsměv,  

či na jeden polibek. 
Budeš litovat, že jsi byl příliš zaujatý jiným 

a nemyslel si na to, co právě potřebují. 
Neodkládej to! 

 

 Buď vždy nablízku těm, které miluješ. Buď na ně laskavý  
a najdi si čas, abys jim také řekl: „Je mi těžko. Pomoz mi. 
Promiň. Prosím. Děkuji ... " a všechna ta laskavá slova, která 
znáš a přece tak málo používáš.  
 

 Nikdo si tě nebude pamatovat pro Tvé utajené myšlenky  
a nikomu nepomůžeš svou láskou, jestliže ji nedokážeš  
a neprojevuješ. Dokaž svým přátelům a blízkým, jak moc je 
potřebuješ a miluješ.  

Tato slova adresuj, komu jen chceš.  
Pokud to neuděláš dnes, tvé ráno a nový den budou stejné jako ty včerejší…  

/ není jisté, jestli tento nádherný a moudrý text je od spisovatele Gabriel García Márquez;  
ale určitě je napsán v milosti Boží, www.fatym.com / 

Různá oznámení 

130.výročí posvěcení Lurdské jeskyně ve Svinci 

TV NOE dne 6.8. odvysílala krátké zpravodajství o této pouti.  
Lze jej shlédnout přes internet na tomto odkazu: 
http://www.tvnoe.cz/porad/25182-zpravodajske-noeviny-6-8-2019 

 

Na internetu jsou také 
vloženy fotografie 
z poutní mše sv.,  
a to na stránkách 
www.clovekavira.cz  
(GALERIE – Ostravsko-
opavská diecéze – srpen 
04-130. výročí posvěcení 
Lurdské jeskyně ve Svinci) 
************************************** 

Pozdrav o. Leoše Ryšky  

Setkání na Svinci u kapličky Panny Marie 
bylo pro mne překvapením. Nečekal jsem 
takové velké množství poutníků. 
Domnívám se, že takováto mariánská 
úcta je a bude zdrojem požehnání  
pro celou farnost.  

Dalším překvapením bylo místo samotné. Je krásné, že se najdou lidé, 
kteří kapličku i sochu znovu obnovili a stále se o ni vzorně starají.  
Je to výmluvné svědectví lásky a vděčnosti, hlavně pro ty, kterým 
cestička k  Pánu Bohu již zarostla.  

Ze srdce všem na dálku žehnám.  o.Leoš Ryška SDB 
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