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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne

25.8.2019

21. neděle v mezidobí

39./ročník X.

Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Den

Liturgická oslava

Pondělí
26.8.

Sv. Benedikta, Jana,
Matouše, Izáka a
Kristina, mučedníků
Sv. Ludvíka
Sv. Josefa
Kalasanského, kněze
Ct.Martin Středa

Úterý
27.8.

Památka
sv. Moniky

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

St.Lhota

9:00

hodová mše svatá za děti
a mládež /o.Petr/

17:00

za † Zdeňka Indráka, † dvoje
rodiče, † bratra, † švagra, duše
v očistci, ochranu Boží a
Panny Marie pro živou rodinu

St. Jičín

17:00
St. Jičín
18:30

Středa
28.8.

Památka
sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve

Čtvrtek
29.8.

Památka
Umučení svatého
Jana Křtitele

Pátek
30.8.
Sobota
31.8.

Neděle
1.9.

St. Jičín

17:00

16:00

St. Jičín

17:00

Pátek 21. týdne
v mezidobí

St. Jičín

17:00

Sobotní památka
Panny Marie

St. Jičín

sbírka na kostel

za † rodiče, duše v očistci,
ochranu Boží a Panny Marie
pro živou rodinu
po mši sv. modlitební společenství

Hůrka

22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

za † manžela, duše v očistci
a živou rodinu s prosbou
o vedení Duchem svatým
organizační schůzka ve farní
klubovně ohledně letošního
ročníku Běhu svatého Václava

17:00

mše svatá
za otce arcibiskupa Jana
Graubnera při příležitosti jeho
71. narozenin a za církev
za živou a † rodinu
Sládečkovu, duše v očistci
a na poděkování za všechny
dary a milosti
za † Annu Pavlíkovou,
† sourozence a živou rodinu

18:00

TICHÁ ADORACE /do 22:00/

St. Jičín

7:45

za učitele a žáky na zahájení
školního roku /o.Petr/
+ žehnání školních pomůcek

Janovice

9:15

hodová mše svatá /o.Petr/

St. Lhota

11:15

Hůrka

15:00

mše svatá /o.Dušan Zelina/
mše svatá za hasiče – oslava
110 let Sboru dobrovolných
hasičů /o.Petr/

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

Na konci času se miliardy lidí shromáždily na obrovském prostranství před Božím
trůnem. Mnoho z nich s obavami hledělo do jasného světla, které jim zářilo vstříc.
V davu stála také skupina lidí. Byli tak zabráni do diskuze, že to, co se dělo kolem nich,
je ani moc nezajímalo.

„Copak Bůh nás může soudit? " protestovali. „Copak on může rozumět našemu
utrpení?" volalo jedno děvče a ukazovalo paži s vytetovaným číslem z koncentračního
tábora. A jiný muž křičel: „Já jsem zemřel jen proto, že mám černou kůži! Byl jsem
na otrokářské lodi, kde jsme museli pracovat jako zvířata - a smrt pro mě byla darem
a vysvobozením."
Prostranstvím se rázem rozezněly vzrušené hlasy a začaly Boha obviňovat za to,
že dopustil, aby bylo na zemi utrpení a zlo. Co všechno museli lidé na zemi vytrpět,
zatímco on si pěkně bydlel ve vší nádheře v nebi.
Lidé vytvořili skupiny a každá si zvolila svého mluvčího - toho, kdo z nich nejvíce
trpěl. Tak se shromáždila skupina, ve které byl Žid, černoch, Ind, nemanželsky
narozený muž, člověk nemocný rakovinou, oběť atomového výbuchu v Hirošimě
a trestanec z tábora někde daleko na Sibiři.
Všichni se jednomyslně shodli na tom, že předtím, než je Bůh začne soudit,
má prožít všechno utrpení, které prožili oni. Jejich rozsudek zněl: Bůh se odsuzuje
k tomu, aby žil na zemi - jako člověk! A i když je to sám Bůh, nebude mít žádné
zvláštní božské výhody - nebude mít moc sám sebe zachránit. Tak přemýšleli
a vymysleli následující:
Má se narodit jako židovské dítě v porobeném národě okupovaném nelítostným
nepřítelem. Okolí má pochybovat o tom, kdo je vlastně jeho otec. Má se zastávat
slabých, nemocných a utiskovaných lidí, stavět se proti nespravedlnosti, a tak se
pokoušet vysvětlit lidem, jaký je Bůh. Má být falešně obviněn zaujatým soudem
a odsouzen zbabělým soudcem.
Má na sobě poznat, co to znamená být všemi lidmi opuštěný a bez zastání. A taky má
být mučen a pak zemřít. A všechno se to má stát veřejně před očima mnoha svědků,
a pokud možno tak strašně, aby nikdo nezapochyboval o tom, že opravdu zemřel.
Zatímco každý z řečníků stál před lidmi a ohlašoval svou část rozsudku, obrovský
zástup znenadání zašuměl. A než domluvil poslední, rozhostilo se
kolem Božího trůnu neobvyklé ticho. Řečníci si uvědomili, že to co
říkají, už se dávno stalo, protože popsali život Ježíše Krista…
/Zdroj: podle učebnice Das Leben gestalten, str. 122, autor neuveden;
metodika pro 8. třídu, Diecéze Ostravsko-opavská, www.fatym.com/

Různá oznámení
Drazí farníci,
naskytla se pro mě a někoho z vás, kdo by se mohl ke mně připojit, cesta do Medžugorje
a navíc připojíme ještě 3 dny u moře v Gradači. Vše organizuje bratr P.Pavel a Hanička
Frančáková. Mohli bychom jet od nás ze Starého Jičína, a to v neděli 15.9. odpoledne prožít
poutní program v Medžugorje až do pátku a pak přejet na celý víkend - jen 2 hod cesty k moři
do Gradaču a domů se vrátit v pondělí dopoledne 23.9. Cesta do Medžugorje a zpět
i s mořem stojí 2.900 Kč. Byl bych rád, kdybyste se mohli někteří ke mně připojit. Bratr nám
podrží místa do příští neděle, což je 1.září .
Dejte mi, prosím, vědět, kdo by chtěl a mohl. Je to nenáročné a bratr mi slíbil, že má vše dobře
připravené, o čemž nepochybuji. P.Petr Dokládal 
Charita Nový Jičín ve spolupráci s farností nabízí
v posledním prázdninovém týdnu aktivity pro děti.
Pondělí až středa 26. až 28.8. se děti mohou ve třech
dnech účastnit série výletů: pěšího výletu na Petřkovickou hůrku, strávit den na faře a její
zahradě tvořivými aktivitami a poznávací hrou ve městě a třetí den výlet autobusem do
ostravské katedrály, kde budou luštit hádanky a přes zábavně naučnou hru poznávat naši
katedrálu a navštíví studio TV Noe. Příspěvek na jeden den výletu bude 70,- Kč za dítě.
Podrobné informace na webu novojičínské farnosti, anebo u paní Ivy Jasné. Přihlásit děti
můžete na email: tfnj@seznam.cz

