
 

17. srpna – 23. srpna 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

17.8. 

Pondělí 20. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † manžela Pavla Prašivku, 

dvoje rodiče, 2 švagry a na 

poděkování Pánu Bohu a Panně 

Marii s prosbou o ochranu  

a dar zdraví pro živou rodinu 

Úterý 

18.8. 

Úterý 20. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 za živé rodiče a za dar zdraví 

Středa 

19.8. 

Sv. Jana Eudese, 

kněze 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodiče,  

† 2 syny, duše v očistci, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

20.8. 

Památka  

sv. Bernarda, opata 

a učitele církve 
Palačov 16:00 mše svatá 

Pátek 

21.8. 

Památka sv. Pia X., 

papeže 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče z obou stran a ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Sobota 

22.8. 

Památka  

Panny Marie 

Královny 

Petřkovice 11:00 
křest: Ludvík Petřkovský 
/o.Jakub Dominik Štefík/  

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za 90 let života,  

za † Františka Urbana, 2 rodiče,  

2 bratry a Boží požehnání  

pro živou rodinu /o.Petr/ 

Neděle 

23.8. 

21. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za † Blaženu Vahalíkovou,  

† manžela, syna, zetě, 2 rodiče,  

za dar zdraví a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45  poutní mše svatá  /o.Petr/ 

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

16.8.2020         20. neděle v mezidobí            38./ročník XI. 
Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. 

Jít dál a dál, nezastavovat se,  
nemyslet moc na minulost 

Stojíme na ramenou předků, v dobrém i ve zlém a přicházíme na svět 
s danostmi, které jsme si nevybrali: rodiče, jejich geny, zemi, místo  
a datum zrození. Rodinné prostředí a celé mládí. Leopold Szondi tomu říká 
nucený osud.  

Jenže nad tím vším je tvůj volený osud, knihy a filmy, které si vybereš, škola 
a přátelé, které si vybereš, směr života, na který otočíš své kormidlo. 
S rodovými danostmi, které ovlivnit nemůžeš, se snažíš být prospěšný  
a odžít dobrý život. Mám za to, že konečnou odpovědnost za svůj osud máš  
ty sám. Že je módní a jednoduché se vymlouvat na špatné rodiče nebo 
špatnou zemi nebo špatné učitele. Zastávám ale názor, že odpovědnost  
za svůj život si neseš především ty sám, že to není rozhodnuto dopředu. 

*** 

Jeden mnich mi říkal velmi moudrou věc: Když žiješ v pozornosti,  
Bůh zaklepe velmi tiše jednou, dvakrát, a pak už ne. Ty, když na to volání 
odpovíš, otevřeš dveře a vstoupíš. Ale to neznamená, že příběh končí. 
Dostaneš se do úplně jiného vesmíru. Hle, stojím u dveří a klepu. Jenomže pak 
to jde dál a pak znovu přijde další, velmi tiché klepání. A pak další a další  
a jdeš do dalších a dalších dveří. Nakonec ta svatost, do které se dostaneš,  
je něco, co bys nevymyslel. Je úplně jiná než svatost, o které si děláme iluze. 
Je to cosi, co člověka rozechvívá, něco, co je v tom nejlepším slova smyslu 
nejistá sezóna, to, že nic není nalinkováno, nic není dopředu připraveno. 
Člověk musí být velmi pozorný k volání. 

Slovy zvláštní znamení touha je krásně vystižena podstata křesťanství. 
Touha jít dál a dál, nezastavovat se, nemyslet moc na minulost a říkat se 

svatým Pavlem ženu se k tomu, co je přede mnou.  
Žijeme ten nejkrásnější z možných životů. Těším se  
na každou vteřinu života, co přijde. Jsem nenasytný 
života: všechno a hned! Těším se na cesty mimo fantazii. 
Těším se na každé další ráno. A až přijde čas, na setkání 
s Životem samotným. 

/www.pastorace.cz, zpracováno podle knihy: Marek Vácha, Jízda v levém pruhu, 

vydalo nakladatelství Cesta, redakčně upraveno/ 

http://farnostsj.cz/
https://cestabrno.cz/home/529-jizda-v-levem-pruhu-rozhovor-s-jozinem-valentou-vacha-orko-marek.html


Různá oznámení 

Pěší pouť  

k Božímu milosrdenství 

Od roku 2009 putujeme 

každoročně k Božímu 

milosrdenství do Slavkovic, 

už je to 11 let. Postupně, jak stoupal počet poutníků, přibývalo i proudů 

Pěší pouti k Božímu milosrdenství. Teď přišel čas, aby se počet poutních 

skupin zvětšil velmi rapidně. Letos se zvýší počet míst, odkud poutníci 

vyjdou, a také míst, kam zamíří. Nevíme, jestli se zvětší počet poutníků.  

To záleží na vás. Letošní Pěší pouť k Božímu milosrdenství bude mít  

jinou formu. 

Zveme vás, abyste si udělali pouť sami. Naplánujte si trasu a vyberte pro 

vás vhodný termín. Pak v malé skupince lidí (třeba rodina, několik lidí  

z farnosti, kolegové ze zaměstnání, přátelé a kamarádi) vyjděte na Pěší 

pouť. Nabídněte to svému knězi z farnosti, poproste, aby s vámi šel třeba  

i jen jeden den. Udělejte to tak, jak chcete, kéž to ale je „modlitba 

nohama". Stanovme si proto úmysl pouti. Prosme při tom za milosrdenství 

pro nás pro všechny: pro kolemjdoucí i za ty, kteří z různých důvodů 

zůstali stát. Potkáme zase hodně lidí, i za ně se přimlouvejme. Buďme ale 

při pouti ohleduplní. Ano, jako poutníci máme právo poprosit o vodu, kus 

místa pro rozložení stanů, o lavor k umývání. Je důležité, abychom to dělali 

citlivě a s úctou k druhému člověku. Ptejme se: nebude vám vadit...?  

Pouť je totiž „superpřenašečem" - kéž přenášíme lásku a radostnou zvěst  

o Milosrdném Bohu, nikoli nějaké koronaviry. 

Letos si z hygienických důvodů nemůžeme dovolit jít ve velké (nebo  

i středně velké) skupině lidí z různých míst a každého dne vcházet  

do několika domů a pak přecházet dál a dál. Risk přenosu koronaviru by při 

tom byl příliš velký. Proto vybízíme k takové formě Pěší pouti, jak je to 

popsané výše. Kéž se celá Česká republika křížem krážem stane místem 

konání Pěší pouti. Kéž celé léto putují poutníci k Božímu milosrdenství 

a s poselstvím o milosrdném Bohu. 

I když letošní pouť bude jiná, než jsme si zvykli, věříme, že přinese 

mnoho nových zkušeností. Abychom i v tomto roce měli možnost se 

osobně ve Slavkovicích setkat, vzájemně obohatit o nové zkušenosti  

a třeba také přivést s sebou i nové známé z poutních cest, zveme Vás 

všechny do Slavkovic na Setkání poutníků v sobotu 29. 8. 2020  

od 10.00 do 18.30 (mše sv. bude v 17.00 hod.) 

Co poskytneme: 

· Poutní trička - letos černá! 

· Přednášky a krátké úvody k rannímu rozjímání Božího slova nahrané  

na MP3 (dostupné od 1. 7. na www.pout.cz). Více info také na www.slavkovice.cz. 

 
 

 

 

https://www.pout.cz/
http://www.slavkovice.cz/

