
27. července – 9.srpna 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I.-II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.7. 

Památka  

sv. Gorazda a druhů 
St. Jičín 17:00 

za † manžela Bohuslava, † bratra, 

rodiče, švagry, švagrovou, duše v očistci 

a Boží ochranu pro živé rodiny 

Úterý 

28.7. 

Úterý 17.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

Pánu Bohu a Panně Marii děkujeme  

za 98 let života a za † manžela, † syna,  

† rodiče z obou stran 

Středa 

29.7. 

Památka  

sv. Marty 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /přesun ze 6.8./ 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za 20 let manželství 

s prosbou o Boží pomoc a dary Ducha 

svatého na přímluvu Panny Marie 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

30.7. 

Sv. Petra Chryzologa, 
biskupa a učitele církve 

- - není mše svatá 

Pátek 

31.7. 

Památka sv. Ignáce 

z Loyoly, kněze 
- - není mše svatá 

Sobota 

1.8. 

Památka  

sv. Alfonsa Marie 

z Liguori, biskupa  

a učitele církve 
1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † Marii Novákovou, manžela, syna,  

† sourozence, Boží ochranu pro živou 

rodinu  /o.Dušan/  

+ po mši sv. litanie k Panně Marii Fatimské  

a modlitba sv. růžence se zasvěcením stavů 

Neděle 

    2.8. 

18. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  10:00 
za † Marii Hasalovou, † manžela, syna 

Františka, snachu Jiřinu, duše v očistci  

a za živou rodinu /o.Radoslav/ 

Oční studánka 14:30 poutní mše sv. /o.Jakub/ 

St. Lhota 11:15  mše svatá  /o.Dušan/ 

Pondělí 

3.8. 

Pondělí 18. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Úterý 

4.8. 

Památka sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 
- - není mše svatá 

Středa 

5.8. 

Posvěcení římské 

baziliky Panny Marie 
- - 

není mše svatá  
není modlitební společenství 

Čtvrtek 

6.8. 

Svátek  

Proměnění Páně 
- - není mše svatá 

Pátek 

7.8. 

Sv. Sixta II.,papeže  

a druhů, mučedníků 

Sv. Kajetána, kněze 

1.pátek v měsíci 

- - není mše svatá 

Sobota 

8.8. 

Památka  

sv.Dominika, kněze 
- - není mše svatá 

Neděle 

    9.8. 

19. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  10:00 
za rodinu Handrychovu, Hrachovcovu, 

Boží ochranu a Panny Marie a dary 

Ducha svatého /o.Radoslav/ 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o. Pawel/ 
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ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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26.7.2020         17. neděle v mezidobí      35.- 36./ročník XI. 
Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. 

 
 
 

Buďte požehnaní, kteří chápete, 
že moje nohy jsou už pomalé 

a že moje ruce se chvějí. 
 

Buďte požehnaní, kteří myslíte na to, 
že moje uši špatně slyší, 

že tedy hned všemu nerozumím. 
 

Buďte požehnaní, kteří se nezlobíte, 
když něco upustím, 

kteří mi pomáháte najít moje věci. 
 

Buďte požehnaní, kteří mě dokážete rozesmát 
a snášíte moje slabosti. 

 

Buďte požehnaní, kteří máte ohled na moje potíže 
a mírníte mé bolesti. 

 

Buďte požehnaní, kteří mi dáváte pocítit, 
 že jsem milovaný a jednáte se mnou laskavě. 

 

Požehnaní, kteří zůstanete se mnou 
až se budu ubírat na věčnost. 

 

 Buďte požehnaní všichni, kteří jste ke mně dobří, 
kteří mne necháváte myslit na dobrého Boha 

a spojovat se s ním. 
 

A já vám to určitě nezapomenu,  
až budu jednou u Něho! 

/Phil Bosmans, z knihy „Mám tě rád“, vydalo nakl. Ave 1992/ 

http://farnostsj.cz/


          Milí farníci a příznivci Orla,   
rok 2020 je pro místní orelskou jednotu jubilejní – 
připomínáme si 100 let od jejího založení. 
Jednota československého Orla na Starém Jičíně 
byla založena 13. ledna 1920 a více méně tak 
navázala na činnost Jednoty sv. Václava, kterou zde v roce 1895 založil Msgre. Prof. 
ThDr. Jan Šrámek, který toho času působil v Novém Jičíně.  
Není bez zajímavosti, že Msgre. Šrámek se narodil 11. srpna 1870,  
tedy za pár dnů si připomeneme 150 let ode dne jeho narození. 

Podle dochovaných fotografií měl tento spolek 
i svůj prapor. Bohužel, fotografie je to jediné, 

co z praporu našich předchůdců zbylo. 
Rádi bychom navázali na tradici předků,  
pro které byl vlastní prapor symbolem 

křesťanské identity a hrdosti. Desítky praporů 
(historických i nových) vídáme v procesí orlů 
např. na orelské pouti na Svatém Hostýně.  
Ta se letos koná o víkendu 22. a 23. srpna. 

 
Proto jsme se i my rozhodli 
nechat vyšít nový orelský 

prapor. Cena takového díla 
se ovšem pohybuje 
v řádech několika  

desítek tisíc korun. 
Dovolujeme si tedy tímto 
oslovit každého, kdo je 
této myšlence příznivě 

nakloněn a rád by na nový 
prapor také přispěl,  

aby svůj dar vložil do kasičky na stolíku pod kůrem, nebo zaslal na náš účet č. 
2101573907/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: Dar na prapor. 

 

Rádi bychom nový prapor vysvětili při slavné mši svaté v pondělí 28. září 2020,  
tedy v den svátku sv. Václava, který bude hlavním symbolem nového praporu.  

Po mši svaté připravujeme zábavný program v kulturním domě. 
 

Za jakoukoliv podporu vám ze srdce děkujeme a vyprošujeme pro vás 
Boží požehnání. 

V úctě, orlové 

Orelská cyklopouť na Svatý Hostýn 2018 

Různá oznámení 

V době od 30. července do 12.8. bude o.Petr na dovolené. 

V případě pohřbu se obraťte na o.Radoslava Skupníka z farnosti 
Bernartice nad Odrou (tel.č. 737 526 208). 


