
 

20. července – 26. července 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.7. 

Sv. Apolináře, 

biskupa  

a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijaté milosti s prosbou o vedení 

Duchem svatým, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou rodinu 

Úterý 

21.7. 

Sv. Vavřince 

z Brindisi, kněze  

a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za † manžela Josefa, syna 

Stanislava a na poděkování Pánu 

Bohu a Panně Marii za 98 let 

života, s prosbou o ochranu a dar 

zdraví do dalších let pro živé 

rodiny 

Středa 

22.7. 

Svátek sv. Marie 

Magdalény 

Loučka 16:30 mše svatá /o.Pawel/ 

St. Jičín 17:00 

za † paní Zdeňku Páterovou, 

švagra Ladislava, syna Milana, 

dar zdraví a duše v očistci  /o.Petr/ 

+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

23.7. 

Svátek  

sv. Brigity, 

řeholnice,  

patronky Evropy 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

na jistý úmysl, na přímluvu Panny 

Marie a Pána Ježíše za ukončení 

koronavirové nákazy pro naši 

vlast a celý svět /o.Petr/ 

Pátek 

24.7. 

Sv. Šarbela 

Machlúfa, kněze 
 

Sv. Kristiny 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodiče,  

† dva syny, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie  

pro živé rodiny 

Sobota 

25.7. 

Svátek  

sv. Jakuba,  

apoštola 
 

Sv. Kryštofa 

St. Jičín 
17:00 

za † Annu Hasalovou, † rodiče,  

† 2 bratry, † 2 švagrové a Boží 

ochranu a Panny Marie pro živé 

rodiny 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

    26.7. 

17. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 
Sv. Jáchym a Anna 

St. Jičín  8:00 

za † rodiče, Žofii a Aloise 

Závadovy, † rodiče z obou stran, 

živou rodinu a ochranu Boží  

a Panny Marie  /o.Petr/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Hůrka 9:30 poutní mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Pawel/ 

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

19.7.2020         16. neděle v mezidobí            34./ročník XI. 
Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. 

Opravdový život 
Když se objevila auta, lidé si pomysleli: „Díky nim se rychleji dostaneme 

na místo a budeme mít více času pro sebe.“ Ale když už dojeli, napadlo je: 
„Přece když jedeme tak rychle, můžeme dojet mnohem dál.“ Nastoupili 
opakovaně a dojeli dále, mnohem dále a tak pozdě, že sotva stihli poslední 
okamžik. Měli teď pro sebe mnohem méně času a ten určili na plánování 
dalšího výjezdu. 

Když se objevila televize, lidé si pomysleli: „Budeme moci společně se 
dívat na historie, které jsme dosud četli jednotlivě.“ Ale když se posadili 
do křesla, už se jim nechtělo hovořit. Každý si pořídil svou vlastní televizi 
a jen během večeře čas za čas vypukla hádka o to, kdo by měl držet 
ovladač. 

Když se objevil počítač, lidé si mysleli: „Kolik věcí budeme moct udělat 
s jeho pomocí? Děti se budou s ním učit, dospělí pracovat, budeme se při 
něm bavit a komunikovat se všemi lidmi na světě!“ Ale když ponořili své 
rozumy do obrazovky, nedokázali najít cestu zpět. Děti se zabydlely  
ve světě her, náctiletým uši srostly se sluchátky, přátele nahradily „Nicky“ 
(=přezdívky na Facebooku) a „emoce“ dvojtečka se závorkou jedenkrát jedním, 
jindy druhým směrem. 

Místo čím dále lépe, lidem se začalo čím dále hůř žít. Nakonec 
nejmoudřejší přišli k otřesnému závěru: „Věci žijí, dovedností  
a podvodem zavládly nad našimi dušemi a rozumem. Měly nám sloužit  
a staly se našimi pány“. A ti lidé zvedli vzpouru. Oprášili kola, odhodili 
ovládače, vypnuli počítače. Začali hovořit s dětmi, šli do kostela a na 
procházku, zahráli partie šachů na opravdové šachovnici, pomohli uklidit 
babičce, začali si všímat přátel, objevili pocity a volný čas. Začali nově žít. 

A jestliže nebylo Happy endu?  
A jestliže navždycky zůstali otroky čím 
dál modernějších modelů, čím dále 
modernějších verzí virtuálního Egypta?  
A jestliže je to jen další etapa hry 
zručnosti „Opravdový život“? 

                                                                             /www.farnost-laskov.cz, podle P. Ondřeje Godyně SDB,  

redakčně upraveno / 

http://farnostsj.cz/


Ohlédnutí za farním 
minitáborem  

 

Od 6.7. do 10.7. 2020 probíhal farní 

tábor v Orlovně v Loučce u Nového 

Jičína. Tábora se celkem zúčastnilo  

15 dětí, které se každý den vracely 

domů, kromě středy, kdy v Orlovně společně s vedoucími přespaly. 

Hlavním tématem tábora byl námět hry Osadníci z Katanu,  

který si vedoucí přizpůsobili do své vlastní verze. 

Každé ráno probíhal trh, kde děti výměnným způsobem za své ovce,  

obilí apod. nakupovaly cesty a vesnice. Děti byly po celou dobu tábora 

provázeny tímto příběhem: 

V pondělí ráno po dlouhé cestě, po rozbouřených vlnách nalezla 

parta námořníků (vedoucí) ostrov, jemuž dali jméno Loučkan. 

Námořníci (vedoucí) byli po mnoha měsíční plavbě unavení, hladoví  

a žízniví. Na ostrově námořníci spatřili domorodce (děti). Za to, že 

je domorodci (děti) nechali na živu, jim námořníci (vedoucí) slíbili,  

že je naučí žít civilizovaně a že jim pomůžou na ostrově vybudovat 

nové vesnice. Domorodci (děti) naštěstí souhlasili. Podle plodů, 

kterým se domorodé obyvatelstvo živilo, si je námořníci (vedoucí) 

rozdělili na červené a modré. Ještě ten den všichni společně našli 

pramen, vybudovali studny a překonali jedovaté hady. 

V úterý se domorodci učili žít kultivovaně, stavět věže,  

přišívat knoflíky, škrábat brambory a pod 

přísným dohledem zkušeného námořníka 

Mariána i rozdělávat oheň. Také se učili 

ochraňovat své stromy. Za svůj strom byli 

někteří ochotni vsadit úplně všechno. 

Odpoledne odolávali krutým bouřím, 

bleskům třeskům, atp. a chránili svá obydlí 

pomocí pojistek. 

Další den, ve středu bylo hlavním cílem 

domorodců rozšířit svá území a hlavně získat 

strážní věž. Ta měla ochránit jejich stále 

rostoucí majetek, který by mohl přitahovat 

zloděje. Přesto, v noci to zlodějům nedalo  

a ukradli veškerý dobytek. Naštěstí se na to 

brzy přišlo a i přes velmi krušnou noc se nakonec 

společnými silami, aspoň část majetku podařilo získat zpět. 

Ve čtvrtek už bylo jasné, že utrpěné 

ztráty jsou veliké. Nastala hospodářská 

krize a domorodci museli jít lovit 

v přehradě různou havěť, aby se aspoň 

trochu najedli. Brzy je však bída 

omrzela a proto se rozjeli obchodovat  

po různých přístavech. Dobře vydělat si však 

dokázali jen ti nejlepší obchodníci. 

V pátek nastala další útrapa, dobytek  

byl přes noc vyplašen nelítostnou bouřkou  

a zaběhl se do hor, ani tato obtíž nevyvedla 

osadníky ostrova z míry. Na počest zdárně 

překonaných překážek v budování vesnic,  

byla uspořádána pořádná veselice. 

Ačkoli bylo vítězství velké táborové 

hry téměř do konce tábora nerozhodné, 

nakonec přece jen více vesnic vybudoval 

tým červených domorodců a tím zvítězil 

nad týmem modrých. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům,  

kteří nám propůjčili své děti, prožili jsme díky Vám skvělých 5 dní. 
Veronika, Hanča, Kika, Barča, Terka a Marek  

Velké poděkování všem vedoucím tábora a jejich pomocníkům za to, že pro naše 
děti připravili v nelehkých podmínkách netradiční hry, nezapomenutelné 

zážitky a báječné dobroty a hezké vzpomínky👍 Vděční rodiče 😉 


