
 

23. září – 29. září 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.9. 

Památka  

sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 

St. Jičín 

17:00  

za živé a † dárce 

nadačního fondu Betlém 

nenarozeným  /o.Petr/ 

18:00 
schůzka ve farní klubovně  

k Běhu svatého Václava  

Úterý 

24.9. 

Úterý 25.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Ludmilu a Antonína 

Hruškovy, † rodiče 

Páterovy, Bartoňovy  

a † manžela a ochranu 

Boží pro živou rodinu 

Středa 

25.9. 
Sv. Kleofáš St. Jičín 17:00 

za † Františka Krutílka,  

† švagra, † rodiče z obou 

stran a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 
Hůrka 16:00 mše svatá   

Pátek 

27.9. 

Památka  

sv. Vincence z Paula, 

kněze 

St. Jičín 17:00 

za † Ing. Horuta a vnuka  

Vojtěcha, za duše v očistci 

s prosbou o požehnání 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Sobota 

28.9. 

Slavnost  

SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, 
hlavního patrona  

českého národa  

- doporučený svátek 

St. Jičín 

13:00 
za účastníky a pořadatele 

Běhu sv. Václava  

17:00 za představitele státu 

18:00 Adorace s písněmi chval 

19:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

29.9. 

 

26. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

Sv. Michael,  

Gabriel a Rafael, 

archandělé 

 
HODY Starý Jičín 

 

St. Jičín  

7:45 

slavná mše svatá za živé  

a † občany Starého Jičína  
+ po mši sv. slavnostní průvod  

na náměstí, zahájení 

tradičního svatováclavského 

jarmarku 

14:30 
svátostné požehnání,  

TE DEUM 

16:00 Svatováclavský koncert 

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 

22.9.2019    25. neděle v mezidobí   43./ročník X. 
 Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. 

Nesnídám, nesvačím, já to prostě nestačím... 
Pokušení vejít do otevřených obchodů v neděli a ve svátky  

nebo pokušení neustat ve své všednodenní činnosti doléhá i na nás.  
Umíme vlastně slavit neděle a svátky?  

Zastavme se hned u prvního verše prvního čtení ze svitku proroka spravedlnosti 
Ámosa: „Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, 
abychom otevřeli sýpku“ (Am 4, 5).   

V tomto verši cítíme netrpělivost formálního věřícího: „Kdy už… už aby to bylo…“ 
Takový člověk trpí Hospodinovými přikázáními. Zdají se mu tvrdá, omezující, 
nepřiměřená, „nespravedlivá“. A to nemusíme rozebírat Boží slovo dál,  
kde bychom se dozvěděli, že onen netrpělivec je podvodný obchodníček, kterému  
se daří. 

Co církev dneška říká o svátečním klidu od práce? 
Otevřel jsem dokument Benedikta XVI. Sacramentum caritatis – O eucharistii, 

zdroji a vrcholu života a poslání církve. V kapitole nadepsané Smysl odpočinku  
a práce se dozvídáme: „Dnem odpočinku od každodenní námahy se relativizuje 
práce, která má svůj účel v člověku nikoli naopak: práce je pro člověka, a nikoli 
člověk pro práci. Je snadné vytušit, jakou ochranu to člověku přináší a jak ho to 
osvobozuje od případného zotročení. (…) V den zasvěcený Bohu člověk pochopí 
smysl svého života i svých pracovních činností“. 

Když pozdvihneme svůj pohled od své „brázdy“,  
co spatříme? Svět okolo nás, druhé lidi, Boha – dárce 
všech darů a průvodce na naší cestě životem. Sváteční 
den je dnem, který tvoří osu, rytmus, jiskru našeho 
života. Odpočatý, občerstvený člověk je schopen žít svou 
všednodennost efektivněji, než věčně schvácený štvanec: „Chvátám, chvátám, 
nemám chvíli klid, já tam, já tam, já tam dávno už měl být…“ Ten popěvek známe. 

Umím si představit sváteční den, v němž bude prostor pro slavení bohoslužby 
trochu spánku, modlitby církve, pro větší všímavost vůči svým blízkým  
a procházku, zrnko moudrosti z nějaké knihy či trochu sportu nevyjímaje. 
Takovému způsobu trávení svátečních dní je potřeba se učit a vzájemně si 
pomáhat. Ale jde to a v delším časovém rámci to přinese své plody.  

/P. Šabaka Petr, www.pastorace.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 
Drazí farníci, v sobotu 28. září se uskuteční  

v naší farnosti již 27. ročník Běhu  

Sv. Václava. Jako každým rokem, i letos si 

vás dovolujeme požádat o upečení nějakého 

pamlsku, buchty či bábovky aj.  Své sladké dary 

můžete přinést v pátek po mši svaté,  

nebo přímo v sobotu mezi 9.00 - 11.00 hodinou před kostel. 

Moc vám děkujeme. S pozdravem Zdař Bůh, organizační tým běhu. 
***************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


