
 

 

20. ledna – 26. ledna 2020 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Od 18. do 25. ledna -  týden modliteb za jednotu křesťanů 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.1. 

Sv. Fabiána,  

papeže a mučedníka 

Sv. Šebestiána, 

mučedníka 

St. Jičín 17:00 
za † Janu Vigodovou,  

2 † rodiče a živou rodinu 

Úterý 

21.1. 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice 

Loučka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za † Albína a Irenu Synkovy 

Středa 

22.1. 

Sv. Vincence,  

jáhna a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, dar zdraví a ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

23.1. 

Čtvrtek 2.týdne  

v mezidobí 
Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

24.1. 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa  

a učitele církve 

St. Jičín 

14:00 pohřeb – Vlasta Bajerová  

17:00 za † Ing. Františka Dokládala 

Sobota 

25.1. 

Svátek  

Obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

St. Jičín 

 

17:00 
 

18:00 

 

za † Vladimíra a Hanu Synkovy 

 

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

26.1. 

3. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za živou a † rodinu,  

za uzdravení rodokmenu 

a na jistý úmysl  
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

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 

     19.1.2020          2. neděle v mezidobí         8./ročník XI. 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. 

 

„Je-li království v sobě rozdvojeno, 

takové království nemůže obstát.“ 

To říká Ježíš učitelům Zákona a to 

říká i nám na začátku týdne 

modliteb za jednotu křesťanů. 

Jeden biblický aforismus se domnívá, že nejednota nemá svůj 

zdroj v chorobné mysli, ale v chorobném srdci – nešťastní lidé totiž 

plodí nešťastné myšlenky. Rozdělení se totiž připravuje v srdcích 

těch, kteří jsou rozdvojení, kteří žijí svou víru jenom navenek  

a ve skutečnosti jsou egoisty zabalenými do křesťanského papíru. 

Věčný život je iluzí, pokud láska a jednota nejsou realitou. 

Jednota mezi námi nevznikne tak, že si budeme povídat  

o tom, co nás spojuje nebo v čem se lišíme. To bychom se 

podobali jednomu anglickému lordovi, který říká 

sluhovi: „Jeane, kolik je tady stupňů?“ „Šestnáct, 

mylorde.“ „Jeane, a kolik stupňů je venku?“ 

„Čtyři, mylorde.“ „Tak otevřou okna, ať je tady 

dvacet.“ 

Jak může každý z nás napomoci jednotě? Nejprve je třeba 

přijmout jistou míru sebezáporu v každodenním životě. Nejde jenom 

o půst, ale o to přijmout bližního – takového, jaký je. Být trpělivý, 

umět mu naslouchat, dát mu přednost před sebou. Je zbytečné 

rozebírat nedostatky našich bližních, pokud se již předem 

nerozhodneme, že je budeme trpělivě snášet.  

Dále se musíme správně modlit. Nejde zde o žádný speciální 

modlitební postup, ale o něco, co může naši modlitbu uzdravit. 

Kristus říká: „Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj 

bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se 

napřed smířit se svým bratrem.“ Kolik z nás má v srdci ukrytou 

nenávist a zlobu a tváří se, buď ze strachu, nebo z pokrytectví, 

svatě a zbožně.  

Existuje ještě třetí projev duchovního života. Je prožíván  

ve společenství a je jím mluvit o naší osobní zkušenosti s Bohem.  

My se často stydíme o Bohu mluvit, abychom se neztrapnili, a to  

i mezi sebou. V ten okamžik slaví ďábel velký triumf. 

http://farnostsj.cz/


Ježíš nás vybízí k jednotě a lásce. Velký církevní otec Aurelius 

Augustinus k tomu dodává: „Spolu navzájem tvoříme dům Páně,  

ale jen tenkrát, jsme-li vzájemně spojeni v lásce.“ My všichni máme 

svým způsobem máslo na hlavě. Všichni někomu dlužíme odpuštění  

a všichni máme zkušenost s tím, že když se s někým udobříme,  

tak modlitba skutečně tryská z našeho srdce. Začněme tedy tento 

týden jednoty tím, že každý z nás odpustí někomu, kdo nám ublížil.  

Pak království v našem srdci přestane být rozdvojené. 
/P.Pavel Konzbul, z knížky Dobro, zlo a hlodavci“,  

vydalo nakl.Cesta Brno 2011/ 

Různá oznámení 
Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v naší farnosti 

MÍSTNÍ ČÁST OBCE VEDOUCÍ SKUPINEK VYKOLEDOVÁNO 

Janovice B. Kovařčíková 13.904 

Jičina  P. Vahalík, P. Rosa 17.506 

Loučka J. Šimíček, L. Trnková, A. Hasalová, M. Cigánek 31.180 

Palačov  M. Vahala 11.227 

Petřkovice E. Škařupová, J. Janýška 15.104 

Starojická Lhota M. Nováková, E. Podhradská, J. Mojžíšková 29.154 

Starý Jičín H. Sládečková, M. Cigánek, V. Hasalová 23.043 

Vlčnov 
J. Hasalová, H. Janovská, O. Bendová 

M. Króliczková, P. Rybářová, L. Vašendová  
29.154 

celkem  170.272 Kč 

(Pro srovnání - vloni vybráno 162.553,-) Všem dárcům upřímně děkujeme. 
 

Evangelizace v naší diecézi  
Jak by podle vás měla u nás církev evangelizovat? 

Tuto otázku si v sobotu 25. ledna položí účastníci konference, 
která je praktickou odpovědí na mimořádný misijní měsíc říjen 

2019. Biskup František Václav Lobkowicz, pomocný biskup Martin David  
a biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal společně s Katechetickým  
a pedagogickým centrem pozvali na setkání každého, komu tato otázka není cizí  

a rád by se zapojil do diskuze, jak v naší diecézi skutečně evangelizovat. 
Program zahájí přednáška biskupa Martina na téma „Evangelizace podle 
dokumentů papeže Františka“. Po ní přijde na řadu diskuse ve skupinkách. Poté 
přestávka na oběd. V odpolední části programu bude prezentace evangelizačních 
aktivit, které již v diecézi působí. Bude prostor na další sdílení k tématu a hledání 
nových možností. Setkání zakončí modlitba a požehnání.  
Zájemci o účast na této události se musí předem přihlásit pomocí formuláře na diecézních 

stránkách. Přihlášky se přijímají do 22. ledna 2020. Přihlašuje se na: www.doo.cz/prihlaska. 
Akce se uskuteční v prostorách biskupství v Ostravě v sobotu 25. ledna od 9.00  
do 16.00 hodin. 

Diecézní pouť do Loreta  
a San Giovanni Rotondo 

U příležitosti Jubilejního 
Loretánského roku a otevřené 

Svaté brány v Loretu připravuje 
ostravsko-opavské biskupství  
ve spolupráci s CK Palomino  

od 1. do 10. května 2020 
autobusový poutní zájezd do Itálie. 

Program: 
 

1.den – odjezd z Ostravy  v odpoledních hodinách, průjezd Rakouskem, noční jízda 
2.den – Loreto – jedno z nejvýznamnějších poutních míst Itálie, mše svatá, Santuario 

della Santa Casa, večeře, nocleh 
3.den – Manoppello – vzácná relikvie – Kristova rouška, Lanciano – gotický kostel Santa 

Maria Maggiore, ubytování S. Giovanni Rotondo, večeře, nocleh 
4.den – S. Giovanni Rotondo – návštěva míst spjatých s působením o.Pia, večeře, nocleh 
5.den – Bari – katedrála Panny Marie, bazilika sv. Mikuláše 
6.den – Monte S. Angelo – poutní místo San Michele Arcangelo, Santa Maria di Pulsano        

– klášter ze 6.stol, večeře, nocleh 
7.den – Pietrelcina – návštěva historického centra, rodný dům Padre Pia, Monte Cassino - 

benediktinský klášter, odjezd na ubytování, večeře, nocleh 
8.den – Bolsena – Grotta di Santra Cristina, Altare del Miracolo ( bolsenský zázrak 1263) 

Orvieto – Dóm – Cappella del Corporale. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh    
9.den – Ravenna – prohlídka města, chrámy se vzácnými mozaikami z 5.- 6. stol.  

San Vitale, mauzoleum di Galla Placidia, Sant Apollinare Nuovo, Dóm Sant Orso, 
baptisterium Neoniano a další památky            
10.den – příjezd do farností v odpoledních hodinách 

Termín: 1.5. – 10.5.2020 
Cena:15.900 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 7x ubytování  
ve 2–3 lůžkových pokojích, 7x polopenze + nápoje,  kompletní pojištění,  

služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů, turistické poplatky 

Přihlášky na poutní zájezd vyplňte prostřednictvím elektronického 
formuláře: https://www.doo.cz/pout 

CK si vyhrazuje právo na změnu programu. 

http://www.doo.cz/prihlaska
https://www.doo.cz/pout

