ZPRAVODAJ
2. září – 8. září 2019
1.9.2019

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne
Den

Liturgická oslava

Pondělí
2.9.

Pondělí 22. týdne
v mezidobí

Úterý
3.9.

Místo

Čas

Janovice

14:00

St. Jičín

17:00

Památka
sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele
církve

St. Jičín

17:00

Středa
4.9.

Středa 22. týdne
v mezidobí

St. Jičín

17:00

Čtvrtek
5.9.

Sv. Matka Tereza
z Kalkaty

Petřkovice

Pátek 22. týdne
v mezidobí

St. Jičín

16:00
17:00
9:00
-

1. pátek v měsíci

Špičky

15:00

Sv. Melichara
Grodeckého, kněze
a mučedníka

St. Jičín

8:00

Pátek
6.9.

Sobota
7.9.

Loučka

1. sobota v měsíci

Neděle
8.9.

23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Narození Panny Marie

FARNOSTI STARÝ JIČÍN

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

Úmysl mše svaté
za děti a mládež
/o.Kamil Strak, o.Petr/

za † tatínka a maminku,
† rodiče z obou stran,
za živé rodiny, Boží
ochranu a Panny Marie
za † manžela Zdeňka,
† dvoje rodiče, bratra
Pavla, a na poděkování
Pánu Bohu a Panně Marii
s prosbou o ochranu a dar
zdraví pro živou rodinu
na úmysl otce biskupa
po mši sv. modlitební společenství

mše svatá
mše svatá
mše sv.v pečovatelském domě

není večerní mše sv.
pohřeb:
Alena Andersová 
za † rodiče Františka
a Věru Dokládalovy
k výročí svatby
po mši sv. litanie k Panně Marii
Fatimské a modlitba sv. růžence
se zasvěcením jednotlivých stavů

St. Jičín

7:45

za † Jaroslava Kovařčíka,
† dvoje rodiče, bratra,
švagra, za řeholní sestru
Radimu a za dar zdraví,
ochranu Panny Marie
pro živou rodinu /o.Petr/

Kojetín

9:15

hodová mše svatá /o.Petr/

St. Lhota

10:45

mše svatá /o.Pawel/

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

22. neděle v mezidobí

40./ročník

X.

Vezměte na sebe moje jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

Metař
Kolega mi vyprávěl o člověku, kterého by asi málokdo považoval
za mimořádnou osobnost. Barva jeho pleti nenechala nikoho na pochybách,
k jaké národnosti patří. Nad jeho vzděláním by se asi leckdo ušklíbl.
Ani zaměstnání ho neřadilo na vyšší příčky společenského žebříčku.
Pracoval jako metař. Jenže on to bral jako životní úkol. Nešlo mu jen o to,
aby si vydělal nějaké peníze, případně aby vylepšil pohled veřejnosti na svůj
národ. Opravdu mu záleželo na tom, aby město bylo čisté. A záleží mu na
tom dodnes. Přestože už je v důchodu, uklízí dál. I když za to nedostává ani
symbolickou odměnu, pořád chodí se svým kbelíkem, smetákem a lopatou
po ulicích a rozhlíží se po odpadcích, které je třeba přemístit tam, kam patří.
Když na začátku nového roku potkal pana faráře, postěžoval si mu,
že je to špatné, protože se většina lidí naučila používat
odpadkové koše a jen výjimečně někdo něco odhodí
na zem, takže není co uklízet. Ti slušňáci ho připravují
o práci, která se mu stala zábavou. Ale pak se ten pán
rozzářil: „Ale ráno na Nový rok, to jsem si užil!
Po silvestrovské noci byl všude takový svinčík, že jsem
měl co dělat od svítání až do večera.“
Ten dobrý muž je šťastný, že může uklízet nepořádek způsobený jinými.
Penězi neoplývá, ale ani ho nenapadne, že by mohl za svou činnost žádat
od města aspoň symbolickou odměnu. Nikdo mu netleská, nikdo ho
neobdivuje, nikdo mu neděkuje, ale on se tím netrápí. Je to blázen, nebo je
naopak normální na rozdíl ode všech, kteří se pořád za něčím ženou
v bláhové naději, že až to získají, tak budou šťastní, ale nakonec se jen
přesvědčí o pravdivosti slov velmi bohatého pana Rockefellera o tom,
že člověk ke štěstí potřebuje vždy o trochu víc, než má?
Nemyslím si, že se staneme šťastnými, když popadneme kbelíky a lopatky
a každý den za svítání vyrazíme uklízet ulice. Možná by stačilo jen trochu
víc přemýšlet nad tím, co skutečně potřebujeme, vzpomenout si, kdy a proč

jsme byli naposledy v dobré pohodě, co nás potěšilo, s kým nám bylo dobře.
Věřím tomu, že skutečně šťastnými nás obvykle činí věci, které jsou zadarmo,
a proto je nenajdeme v žádném supermarketu. Třeba slunce, vzduch a láska, jak
říkala Lotrandova maminka paní Madla ve známé pohádce. Nebo něco jiného –
dobré slovo, úsměv, ptačí zpěv, hvězdná obloha, zimní sedmikrásky, humor,
omluva, odpuštění, pochvala, setkání s dávným spolužákem, vzpomínky…
Takové věci nenajdeme v žádném akčně slevovém letáku, a snad i proto na ně
zapomínáme a nevnímáme je. Naštěstí nám občas nějaký obyčejný metař nebo
někdo podobný připomene, že můžeme být šťastní nebo alespoň spokojení,
když budeme rádi dělat obyčejné věci.
Proroci neměli a nemají předpovídat budoucnost, jejich úkolem je především
učit rozumnému způsobu života a předcházení zbytečným nepříjemnostem a
zklamáním. Troufám si prohlásit, že ten výše zmíněný metař je prorokem. Bibličtí
proroci byli ovšem často vystaveni útlaku a pronásledováni, v lepším případě
nepochopeni a v horším kamenováni. Kéž zmíněného metaře nic takového
nepotká, kéž mu jeho přístup k životu zůstane a je inspirací i pro druhé.
/P.Václav Trmač, z knihy „Naslouchat viděnému“, vydala farnost Brno-Lesná 2017/

Různá oznámení
Jednota Orel Starý Jičín-Vlčnov
Vás srdečně zve na Poutní zájezd na

Zámek Lednice

Zájezd se uskuteční v sobotu 14.9.2019.
Odjezd je v 6:45 hod z náměstí na Starém Jičíně. Cestou se
zastavíme v Poutním chrámě Zvěstování Panny Marie v BrněTuřanech, kde bude sloužena mše svatá. Poté přejezd na zámek Lednice, kde si můžeme
prohlédnout okolí zámku, ale také samotný zámek. Zájemci se mohou zapisovat na listinu, která
je v předsíni kostela na pultíku. Prosíme, uveďte, o jaký typ prohlídky máte zájem,
abychom ji mohli včas zarezervovat.
**************************************************************************************

Výuka náboženství na ZŠ Starý Jičín ve školním roce 2019/ 2020
1. ročník – úterý 11:35 – 12:20 (5. vyuč. hodina) - Jiří Adamec
2. ročník – pátek 11:35 – 12:20 (5. vyuč. hodina) – Monika Randusová
3. ročník – středa 13:15 – 14:00 (po 6. vyuč. hodině) – Marcela Cigánková
4. - 5. ročník – úterý 13:15 – 14:00 (po 6. vyuč. hodině) – Marcela Cigánková
6. - 9. ročník – pátek 13:30 – 15:00 – co 14 dní – Marcela Cigánková
- výuka náboženství začíná od 9. září
- pokud vám termíny nevyhovují a měli byste zájem o výuku v jiné skupině než
do které vaše dítě náleží, kontaktujte nás a zkusíme se domluvit,
Marcela Cigánková tel. 603 362 595.

PODĚKOVÁNÍ 
Ve dnech 4.8.-7.8.2019 se konal Farní tábor na faře v Životicích
u Nového Jičína. Jménem rodičů bychom chtěli poděkovat všem
vedoucím a organizátorům tohoto tábora za ochotu, nadšení, čas a spoustu
krásných zážitků s našimi dětmi.

Maruško, Verunko, Peťko, Gabko, Kristýnko, Barčo, Terezko,
Jendo a Marku - DĚKUJEME!
A tady pár střípků a postřehů našich dětí:
 Na táboře se mi moc líbilo, bylo skvělé jídlo, hlavně řízky.
 Běhání mezi kravinci na louce bylo zábavné.
 Suprová byla hra HUTUTUTU s vedoucíma a malování vlajek.
 Mše svatá s otcem Jakubem byla hezká a vedoucí byli fajn!
 Moc se mi líbily dvoupatrové postele,
a že jsem mohl být ministrantem.
 Líbilo se mi vyrábění batůžků a jízda vlakem.
 Líbily se mi večerní modlitby a krásné prostředí.
 Moc fajn byly hry, obzvláště HUTUTUTU a mše svatá.
 Líbil se mi výlet na Štramberk a zmrzlina.
 Moc se mi líbila hra s vodou a kelímky.
 Líbilo se mi, jak jsme jeli vlakem
a že jsme měli dobré snídaně a že jsme hráli hry.
 Líbilo se mi, že jsem mohla být s kamarádkami a že jsme tam vytvářeli,
holky dobře vařily a taky se mi líbila hra HUTUTUTU.

