
 

10. srpna – 16. srpna 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.8. 

Svátek  

sv. Vavřince,  

jáhna a mučedníka 
- -  není mše svatá 

Úterý 

11.8. 

Památka  

sv. Kláry,  

panny 
- -  není mše svatá 

Středa 

12.8. 

Sv. Jany Františky 

de Chantal, 

řeholnice 
St. Jičín 

14:00 pohřeb – Jaromír Mičulek 
/o.Radoslav/  

17:00 
na úmysl o.biskupů 

           /o.Petr/ 

+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.8. 

Sv. Ponciána, 

papeže,  

a Hippolyta, kněze, 

mučedníků 

Janovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

14.8. 

Památka  

sv. Maxmiliána 

Marie Kolbeho, 

kněze a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

a za pomoc Boží a Panny Marie, 

dar zdraví, dary Ducha svatého 

pro celou rodinu 

Sobota 

15.8. 

Slavnost 

NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE  
– doporučený svátek 

Petřkovice 16:00 mše svatá v kapli  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za farníky  /o.Petr/ 

Neděle 

    16.8. 

20. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za † Antonína Hrachovce  

ke 20.výročí úmrtí, † rodiče  

a živé rodiny  /o.Petr/ 

Petřkovice 

9:30 poutní mše svatá v kapli /o.Petr/ 

14:30 
„na horách“ poutní mše svatá  

u Panny Marie Lurdské 
 /o.Pavel Stefan/ 

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 

9.8.2020         19. neděle v mezidobí            37./ročník XI. 
Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo. 

VYTESANÉ DO KAMENE 
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali  

a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný, aniž by 

cokoli řekl, se sehl a napsal prstem do písku:  

„Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku" 

Putovali dál. Došli ke krásné oáze  

s jezírkem a rozhodli se, že se 

vykoupou. Ten co dostal facku, se začal 

topit, ale ten druhý ho zachránil  

a vytáhl z vody. Když se probral, vytesal 

do kamene:   

„Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život." 

Kamarád se jej optal: 

„Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát  

jsi to vytesal do kamene. Proč?" 

Odpověděl: 

„Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky 

odfoukl na znak odpuštění. 

Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam 

zůstalo na věky." 

Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku  
a své štěstí vyrýt do kamene! 

Říká se, že stačí jen jedna minuta na to,  
abychom si někoho zapamatovali, 

jen jedna hodina, abychom si jej oblíbili, 
a mnohokrát nestačí ani celý život,  

abychom na něj zapomněli. 
/www.biskupstvi.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

 Žehnání obnoveného Mariánského sloupu 
 

Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze 

bude požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu, 
dne 15. srpna 2020.  Program:  

9.00 hodin - Modlitební předprogram na pódiu  
u obnoveného mariánského sloupu, 

vede Fatimský apoštolát v ČR 
(Mons. Pavel Dokládal). 

10.00 hodin -  Slavná bohoslužba v chrámu  
Matky Boží před Týnem, 

celebrovaná  pražským arcibiskupem  

a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou OP. 
Bohoslužbu bude možné sledovat na velkoplošné obrazovce  

na Staroměstském  náměstí. 
11.40 hodin - Průvod z kostela na Staroměstské náměstí 
k Mariánskému sloupu, kde budou proneseny projevy. 

12.00 hodin - Požehnání obnoveného Mariánského sloupu 
otcem kardinálem. Všichni jsou srdečně zváni. 

Více informací (historie, fotogalerie, aj.) na www.marianskysloup.cz. 

 

 Duchovní obnova – Svatý Hostýn 
V termínu od pondělí 17.8. do soboty 22.8.2020 se na Svatém Hostýně 
uskuteční duchovní obnova pro mladé (15 – 40 let), kterou povede  
P. Jiří Pleskač  - kněz katolické církve východního obřadu.  
Kontakt pro přihlášení: Matice svatohostýnská, z.s., Svatý Hostýn č.115, 
Chvalčov, 768 72. Tel.č.:573 381 693-4. Email: matice@hostyn.cz. 
 

 V sobotu 12. září 2020 jsme zváni  
na tradiční pouť farnosti Bernartice  
na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu 

z Bernartic n.O. v 7:00, z Hůrky v 7:05  
a ze Starého Jičína v 7:10. Cena za dopravu 

v rozmezí 130-150,- Kč dospělí a 70,- Kč dítě. 
Zapisujte se, prosíme, na přihlašovací listinu na stolku pod 
kůrem starojického kostela, a to nejpozději do konce srpna. 
 

V reakci na výbuch, který ve středu 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem 
a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje 
Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc strádajícím 

obyvatelům Bejrútu nazvanou Charita pro Libanon. Hlavní město 

země, kterou v posledních desetiletích drtí hluboká hospodářská krize, postihlo  
po koronavirové epidemii další zdrcující neštěstí v podobě mohutné exploze. Zničené 
nebo poškozené domy, přeplněné nemocnice a hlavně desítky předčasně ukončených 
životů – to je bilance prvních hodin, která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah katastrofy. 
Jakákoli částka zaslaná na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 129,  
může pomoci lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou  
nebo o obživu. Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí,  
které postihlo druhé. Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní.  

mailto:matice@hostyn.cz

