
 

Na základě nařízení Vlády ČR budou od 8. června platit nová opatření,  
na základě kterých se budou moci konat akce do 500 osob,  
vždy však se zachováním daných hygienických pravidel. 

8. června – 14. června 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

8.6. 

Pondělí 10.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava Sudolského,  

† manželku, syna, Boží požehnání 

a ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu 

Úterý 

9.6. 

Sv. Efréma,  

jáhna a učitele 

církve 

St. Jičín 17:00 

za † Annu a † Karla Markovy,  

za ochranu Panny Marie pro živé 

rodiny a na jistý úmysl 

Středa 

10.6. 

Středa 10.týdne  

v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:00 

za † Toničku Petřkovskou,  

† tatínka, † švagra, duše v očistci 

a Boží ochranu a Panny Marie  

pro živou rodinu 

+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

11.6. 

Slavnost  
TĚLA A KRVE 

PÁNĚ – 

doporučený svátek 
 

Boží Tělo 

St. Jičín 17:00 

za farníky 

po mši svaté následuje průvod  

ke 3 oltářům, družičky, dechová 

hudba, požehnání 

Pátek 

12.6. 

Památka bl. Marie 

Antoníny 

Kratochvílové, 

panny, a druhů, 

mučedníků 

St. Jičín 

 

17:00 
 

za † Antonína Vahalíka,  

† sourozence a rodiče, živou 

rodinu a duše v očistci 

Sobota 

13.6. 

Památka sv. 

Antonína z Padovy, 

kněze a učitele 

církve 

St. Jičín 

 

17:00 
 

za † manželku, † 2 švagry, † dvoje 

rodiče, duše v očistci, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu /intence z 27.6./ 

Neděle 

    14.6. 

11. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za živou a † rodinu Kuncovu  

a Žemlovu, dary Ducha svatého  

a ochranu Panny Marie 

+ křest Vojtěch Bayer 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 
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Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. 

Ježíši, co si o mně myslíš? 
Od dětství jsem snila o tom, že bych se posadila 

spolu s Ježíšem, položila mu pár otázek a uskutečnila 

s ním velmi osobní rozhovor. Byla jedna otázka, 

která mě pronásledovala obzvlášť dlouho. Když jsem 

ji však přestala opakovat, paradoxně právě tehdy 

jsem našla odpověď, která mi rozehřála srdce. 

Och, dětský sen! Dokonce jsem napsala několik svých otázek  

na speciální papír. Některé byly velmi osobní, vždyť nakonec, kdo by 

měl na ně odpovědět, když ne On? 

Ztratila jsem zapsané otázky, ale pamatovala jsem si je i tak. Byly 

přímo ze srdce. Kladla jsem je ve všech našich rozhovorech. Tu a tam 

jsem našla odpovědi - na různých místech - v knihách, na 

konferencích, seminářích, v modlitbě a meditaci. Bylo to jako 

„náhoda", ale víra v ni stále méně věří. Říká se dokonce,  

že „náhoda" je prostě světským jménem Ducha Svatého. 

Nevím, kdo to vymyslel, ale vždycky mě to napadlo. 

Byla tu však jedna otázka, která se vracela znovu a vždy, zejména  

v těžkých časech života, když máte pocit, že se topíte v slabosti. 

„Ježíši, co si o mně myslíš?" Co bys mi řekl o mně samé, když bychom 

se nyní setkali v kavárně, kterou míjím? Vím, že jsi a nyní vše slyšíš. 

Vím, že někdy bych ráda viděla, jak žiješ. Zjistila, jak gestikuluješ, 

jaký máš výraz tváře, když mluvíš. Víš, že se na tebe ráda dívám. Máš 

elegantní tvář a v sobě nevýslovnou sladkost. Tato touha mě jen nutí 

hledat tě po celou dobu v každé osobě. Tvoje milovaná Faustina 

velmi chtěla vidět krásu duší, protože věděla, že ty jsi  

v nich. Vidím tě u jiných lidí. I v této dámě z obchodu s potravinami. 

Mluvím ráda. Někdy jsem však tak unavená, že mlčím. Chtěla bych se 

k tobě schoulit a poslouchat tvůj hlas. Někde hluboko uvnitř vím, že se 

to pak děje. Máš takový vřelý hlas. Někdy však, abys byl ke mně ještě 

blíž, mám pocit, že odcházíš. Víš, co tím myslím. Řekla mi to, moje 

milovaná přítelkyně svatá Gemma, že odcházíš, abys mě mohl ještě 

pevněji obejmout později. Říkám si to často. Někdy i každých pár 

minut. Tvou blízkost pociťuji jako „vzdálenou". Všimla jsem si však,  

že se tě učím milovat tehdy ještě více. Kdyby si opustil tuto blízkost, 

už bych se více neusilovala. 

http://farnostsj.cz/
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Ježíš mě dobře zná 

Znáš mě jako nikdo jiný. Vidíš, jak sedím nad zpytováním svědomí, jak se 

divím, že mi něco uniklo, seznam silných a slabých stránek. Zajímalo by 

mě, jestli je něco, co vidíš a já to nevidím. Ježíši, co si o mně myslíš?  

Jsi spokojený s mým pokrokem? Asi bych se naučila méně, kdybys mi to 

řekl a podával přímo na podnose. Dáváš mi volnost, nenutíš mě, čekáš. 

Chytám tvou ruku každý den. Vstávám a snažím se to udělat od samého 

začátku, jinak často padnu už 3 minuty po vstaní z postele. A možná ještě 

dříve. Vím, že tvá ruka mě vede pouze správným směrem. Nebojím se, 

slepě důvěřuji. Na každou otázku budeš pomalu odpovídat. 

Co Ježíš odpovídá? 

Nebyla jsem jediná, kdo klade tuto otázku. Možná je to i Váš dotaz?  

O odpověď se s Vámi podělím, protože jsem ji nakonec našla. Při hledání 

materiálů pro kurz Alfa, které provozujeme s manželem, jsem narazila  
na otázku položenou Alicjou Lenczewskou v jejím svědectví. 

„Ježíši, co si o mně myslíš?“ 

- „Miluji tě." 

Ježíš odpověděl dvěma slovy: Miluji tě. To si o tobě Ježíš myslí. Neboj se, 

Ježíš vidí tvůj život a stále ti říká: „Miluji tě." Nic nám nebrání, abychom se 

k němu přiblížili. Prostřednictvím zpovědi, modlitby, adorace, hledání Ho  

v každodenním životě plném otazníků. Jen tě miluje. 

/www.fatym.com, převzato z https://modlitba.sk/, zdroj: Aleteia.pl/ 

Různá oznámení 

PĚŠÍ POUŤ DĚTÍ A OTCŮ 
   Zveme na 11. ročník pěší poutě otců a dětí. Zahájíme ji v pátek ráno  
na Velehradě a ukončíme ji nedělní mší svatou na Svatém Hostýně. Každý 
den putujeme přibližně 20 km, a ze zkušenosti víme, že ji zvládnou i šestileté 
děti, takže se nemusíte bát na tuto pouť vyrazit i s nimi. Na pouti nosíme jen 
batůžek s pláštěnkou a pitím. Vše ostatní se veze v doprovodném vozidle  
s přívěsem na bagáž, přespáváme v tělocvičnách (Štípa a Napajedla).  
Každá opravdová pouť je také duchovní příležitost, proto nás celou poutí 
doprovází také kněz: P. Jiří Putala. Pokud máte odvahu a čas pojďte do toho 
prožít tři dny intenzivního času se svými dětmi  
a ve společenství bratří. 
Termín: 26. - 28. června 2020 
Podrobné informace o pouti obdržíte po přihlášení 

emailem dva týdny před poutí.  
Přihlášky: na webovém formuláři - www.rodinnyzivot.cz. 
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz 
Centrum pro rodinný život, Olomouc 

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, 

diecézního biskupa litoměřického 
Vážení a milí přátelé, 

dovolte, abych Vás všechny opět pozdravil, 
navzdory doznívající celosvětové pandemii. 

Původně, když bylo o letošním ročníku „Noci 
kostelů“ uvažováno, že bude mít jinou, totiž virtuální podobu, jsem celkem 
uvítal, že již zavedená aktivita křesťanských církví otevírat své svatyně, bude 
mít jakousi neočekávanou novinku. Možná i roční přerušení, by „Noci kostelů“ 
svým způsobem prospělo. Nicméně je situace taková, že termín se posunuje, 
letošní ročník zůstává s výhradou, že se leccos pozmění, pokud epidemiologické 
podmínky nebudou uspokojivé. Jistá flexibilita je moudrá a zdravá. 

Přemýšlím o tom, co v úvahách hlavních organizátorů o letošním ročníku 
zvítězilo, že se kostely nakonec přece jen otevřou jako v uplynulých letech, 
snad v trochu jiném režimu (hygienická a dezinfekční opatření). Dle mého 
soudu to mohly být dvě okolnosti. Předně v současné pandemii byly chrámy jen 
těžko přístupné. Nekonaly se veřejné bohoslužby. Posvátné prostory osiřely. 
Bylo v nich až příliš prázdno, protože se tam nescházeli lidé, toužící po oslavě 
Boží, po komunikaci a křesťanském přátelství. Bolestivý nedostatek lidských 
setkání snad mohl být tím prvním rozhodujícím faktorem pro otevření bran 
našich chrámů.  

Tím druhým je prostá skutečnost, že lidé mají rádi krásu křesťanského umění 
a mnozí jsou i vnímaví na sakrální prostor, neboť v něm se v dějinách chrámové 
stavby mnoho zásadního odehrávalo a odehrává. Člověk se tam může vážně 
zamýšlet nad svým životem, v tichém meditativním prostředí svatyně si lze 
uvědomit i základní meziosobní vazby k lidem a Bohu, v ruchu a civilním tempu 
každodenního života opomíjené. Příležitost navštívit naše památné 
kostely, znovu uvidět díla rukou našich křesťanských předků, v životě 
se zastavit a chvilku v klidu rozjímat, je Vám i letos dána. 

Mons. Jan Baxant, diecézní biskup litoměřický 

Podrobné informace na www.nockostelu.cz. 

V našem kostele na Starém Jičíně se letos Noc kostelů neuskuteční. 
 

Konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí 

nejvýše ve stejný čas 500 osob tak, že musí být dodržována následující 

pravidla: je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, 

 s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové 

domácnosti“), je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na 

dezinfekci rukou.“ Pro církevní akce (bohoslužby) tedy nadále platí 

dříve platná opatření a limit maximální účasti je 500 účastníků. 

https://modlitba.sk/
mailto:zaboj.josef@ado.cz
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