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Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Pondělí
24.8.

Svátek
sv. Bartoloměje,
apoštola

St. Jičín

17:00

za † Rudolfa Horáka, † manželku,
† syna, † dceru a Boží požehnání
pro živou rodinu

Úterý
25.8.

Památka
bl. Metoděje
Dominika Trčky,
kněze a mučedníka

St. Jičín

17:00

za † Františka a Marii Rosovy,
† dceru a syna, 3 zetě, ochranu
Boží a Panny Marie pro živé
rodiny a duše v očistci

Loučka

16:30

mše svatá /o.Pawel/

Středa
26.8.

Sv. Benedikta, Jana,
Matouše, Izáka
a Kristina, mučedníků
Sv. Ludvíka
Sv. Josefa
Kalasanského, kněze,
Ct.Martina Středy

Čtvrtek
27.8.

Památka
sv. Moniky

Pátek
28.8.

Památka
sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve

Sobota
29.8.

Neděle
30.8.

Památka
Umučení svatého
Jana Křtitele

22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

za † manžela, sourozence, † dvoje

St. Jičín

17:00

rodiče a duše v očistci
+ po mši sv. modlitební společenství

Hůrka

16:00

mše svatá

17:00

na poděkování Pánu Bohu
za přijaté dary a milosti s prosbou
o vedení Duchem svatým, ochranu
Boží a Panny Marie a za duše
v očistci

17:00

za † manžela Zdeňka k 15. výročí,
dvoje † rodiče, švagra Pavla a na
poděkování Pánu Bohu a Panně
Marii za ochranu a dar zdraví
pro živou rodinu
+ křest: Jonáš Hanzelka

18:00

TICHÁ ADORACE /do 21:00/

St. Jičín

8:00

na poděkování za úrodu

/o.Petr/

St. Lhota

10:45

mše svatá

/o.Petr/

St. Jičín

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

39./ročník

XI.

Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I. týdne

St. Jičín

21. neděle v mezidobí

I kdybych prošel všechny cesty světa,
křížem krážem všechna pohoří od východu až na západ,
ale nenašel svobodu být sám sebou,
nikam jsem nedošel.
Kdybych se rozdělil o všechny své věci s lidmi jiných národností a kultur,
přátelil se s poutníky ze všech koutů světa.
sdílel nocleh se svatými i králi,
ale přesto bych zítra nedokázal odpustit svému sousedovi,
nikam jsem nedošel.
Kdybych nesl svůj batoh od začátku až do konce
a pomohl každému poutníkovi, který potřeboval povzbuzení,
anebo přenechal lůžko tomu, kdo přišel po mně,
vzdal se své vody a nic za to nečekal,
ale po návratu domů k mým povinnostem neutvářel vzájemné bratrství,
nešířil radost, pokoj a jednotu,
nikam jsem nedošel.
Kdybych měl každý den střechu nad hlavou, vodu na umytí,
dostatek jídla a pití, šťastně překonal všechny nehody a zranění,
ale neviděl ve všem Boží lásku,
nikam jsem nedošel.
Kdybych viděl nejstarší a nejdokonalejší stavby dávných předků,
rozjímal při nejkrásnějších západech slunce,
ochutnal vodu z každého pramene,
slyšel pozdravy ve všech jazycích,
ale nepoznal, kdo je Stvořitelem veškeré nekonečné nádhery,
nepochopitelné dokonalosti, pokoje, radosti a míru,
nikam jsem nedošel.
Když ode dneška nebudu dál kráčet po Tvé cestě,
dále hledat a žít podle toho, co jsi mě naučil,
když neuvidím v každém, ať už příteli či nepříteli, společníka na Pouti,
když ode dneška neuznám Boha,
Boha Ježíše Nazaretského jako jediného Pána v mém životě,
nikam jsem nedošel.
/www.poutnik-jan.cz, přeloženo ze slovenštiny/

Různá oznámení

Římskokatolická farnost Navštívení Panny
Marie v Bernarticích nad Odrou zve
na slavnostní žehnání nově
postaveného kříže, které se uskuteční
v neděli 30.srpna 2020. Obřady budou
zahájeny ve 14:00 u kapličky
sv. Martina v Bernarticích, odkud se
následně odebere průvod k nově
vztyčenému kříži, který má být požehnán.
Vezměte s sebou kancionály.
V případě nepříznivého počasí bude slavnost
odložena na nejbližší vhodný termín.
Farníci ze Starého Jičína a okolí budou vycházet s o.Petrem
od starojického kostela ve 13:45.
***********************************

