
 

 

2. listopadu – 8. listopadu 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.11. 

Vzpomínka  

na všechny  

věrné zemřelé 

St. Jičín 

16:00  
mše svatá za všechny věrné 

zemřelé /P.Alois Peroutka/ 

 BEZ ÚČASTI LIDU 

16:30-16:45 

16:30-17:00 

příležitost ke svátosti smíření 

možnost přijetí sv. přijímání 

Úterý 

3.11. 

Sv. Martina  

de Porres, řeholníka 
St. Jičín 17:00-17:30 

není mše svatá 
možnost přijetí sv. přijímání 

 

Středa 

4.11. 

Památka sv. Karla 

Boromejského, 

biskupa 
St. Jičín 17:00-17:30 

není mše svatá 
možnost přijetí sv. přijímání 

 

Čtvrtek 

5.11. 

Čtvrtek 31. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice - není mše svatá 

St. Jičín 17:00-17:30 možnost přijetí sv. přijímání 

Pátek 

6.11. 

Pátek 31. týdne  

v mezidobí 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 17:00-17:30 

není mše svatá 
možnost přijetí sv. přijímání 

 

Sobota 

7.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 17:00-17:30 

není mše svatá 
možnost přijetí sv. přijímání 

 

Neděle 

8.11. 

32. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  
- není mše svatá 

9:00 - 10:00 možnost přijetí sv. přijímání  
(rodina nebo po dvojicích) 

St. Lhota - není mše svatá 

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

O. biskup uděluje věřícím dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 

Využívejme příležitosti sledovat mši svatou živě prostřednictvím křesťanských 

sdělovacích prostředků (Radio Proglas, TV NOE, TV LUX) a videopřenosů na www.mseonline.cz  

V případě pohřbu či zaopatření se můžete obrátit na farní úřad v Novém Jičíně  
(tel.č. Mons. Dr. Alois Peroutka - 731 625 673) anebo na farnost Bernartice n.O.  

(tel.č. P. dr. Radoslav Skupník – 737 526 208). 

OTEVŘENÍ PŘEDSÍNĚ STAROJICKÉHO KOSTELA K SOUKROMÉ MODLITBĚ  

– ve všedních dnech od 14:00 do 17:00, v sobotu a v neděli od 12:00 do 17:00 hod. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

1.11.2020   Slavnost VŠECH SVATÝCH     49./ročník XI. 
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. 

Svatost pro normální lidi !?  
Nic nutného nám nechybí 

My, kteří nežijeme v klášteře, ale žijeme běžným životem, 

věříme, že tato ulice, tento svět, kam nás Bůh postavil, 

je pro nás místem naší svatosti. 

Věříme, že nám nic nutného nechybí,  

protože kdyby nám něco nutného chybělo, 

Bůh by nám to jistě již dal. (Madeleine Delbrélová) 

Nemůžeme se stát svatými jen tím, 

že se pokoušíme utéci z normálního světa. 

Žít duchovní život znamená mít život... (Thomas Merton) 

Všichni lidé jsou povoláni 

Křesťanská svatost, ke které jsou povoláni všichni, 

se uskutečňuje různými způsoby, 

které odpovídají různým podmínkám 

a životnímu stavu každého jednotlivce. 

Věčnou hodnotu všem našim činnostem dává láska 

Tím, že Kristovi učedníci byli denně s Ježíšem, mohli se od něho učit žít a vnímat,  

jak se chovat i v nejobyčejnějších situacích, ze kterých se skládá život každého z nás. 

Především ale viděli, jak dokáže skloubit lásku k Otci s láskou k lidem, jak dokáže 

skloubit to, co je tak složité: život modlitby a jakoukoliv práci. Jeho srdce bylo plné 

lásky, a to jak k Otci, tak k lidem. A i když právě v tom je velký rozdíl mezi námi a jím,  

je v tom světlo pro naši cestu... 

Svatost a dokonalost člověka se totiž poměřuje především růstem lásky. Důležité je 

to, co mě vede k růstu lásky. Láska dává hodnotu všem oblastem našeho života. 

Jestliže věrně konáme to, co máme konat podle svého povolání a poslání, nemusíme 

přitom žít s pocitem rozmrzelosti z možná „né dost duchovního“ života. Láska totiž 

ruší jakékoliv umělé napětí mezi posvátným a světským a dává věčnou hodnotu všem 

činnostem. I těm, které se z lidského hlediska zdají přízemní, banální a bezvýznamné... 

Každý se stává svatým tím, 

když v lásce dělá to, 

co dělat má,  

tam kde právě je...  

 

/www.pastorace.cz, zpracováno podle knihy Vojtěcha Kodeta: 

„Marta a Marie trochu jinak. Jak žít s Bohem v bezbožném světě“, 

vydalo Karmelitánské nakl./ 

 

http://farnostsj.cz/
http://www.mseonline.cz/
http://www.pastorace.cz/
http://www.ikarmel.cz/knihy.php?a=1&styp=autori&jm=Vojt%C4%9Bch&pr=Kodet&max_pocet=50&razeni=5&razeni=7&start=0
http://www.kna.cz/


Dopis o.biskupa Martina (přečteno v den pohřbu o.Petra Dokládala) 

 

Poděkování řediteli TV NOE za zprostředkování 
přenosu pohřbu o.Petra (zaznělo v pořadu Noemova pošta 30.10.2020) 

Milý otče Leoši,  

rádi bychom prostřednictvím vaší televize poděkovali všem za duchovní spojení při rozloučení 
s našim drahým otcem Petrem Dokládalem. 

Je nám velmi líto, že v této náročné době jsme neměli možnost se s našim otcem Petrem 
rozloučit tak, jak bychom si přáli a jak by si jistě zasloužil. Jsme velmi vděčni, že mohlo 
proběhnout alespoň skromné, ale velmi srdečné rozloučení na Starém Jičíně. Děkujeme 
novojičínskému děkanovi o. Aloisovi Peroutkovi, otci Radoslavovi i jáhnovi Antonínovi, kteří jako 
zástupci kněží přijeli na Starý Jičín, aby se s otcem Petrem rozloučili. Velmi si vážíme 
povzbuzení a srdečných slov od otce biskupa Martina Davida a děkujeme za všechny modlitby 
a zádušní mše svaté od kněží, kteří se nemohli rozloučení zúčastnit a slavili soukromé zádušní 
mše svaté. Velmi děkujeme otci Janovi Zelenkovi za online mši svatou bezprostředně po úmrtí 
otce Petra, která nás velmi posílila. 

Otče Leoši, Vám bychom chtěli moc poděkovat za Vaši snahu zprostředkovat poslední 
rozloučení s otcem Petrem v Koclířově. Mohli jsme takto našeho otce doprovodit na místo, kde 
si přál, aby odpočívalo jeho tělo. Rádi bychom upřímně Bohu poděkovali za život otce Petra. 
Za obrovský kus cesty, který s námi ušel. Za úžasné svědectví, které nám svým životem dal.  
Z otce horlivého kazatele se během let a zvláště během nemoci před pěti lety stal pokorný, 

obětavý a velmi hluboký člověk, který kudy šel, tudy se modlil. Byl vděčný za pomoc  
a za spolupráci ve farnosti. Měl rád své ministranty, jejichž počet se stále rozrůstal  
až k devatenácti , měl rád děti, které s úsměvem sledoval, jak se pohybují po kostele, 
byl vděčný za dětské mše svaté, kde jej nabíjel pohled na mládež a s chutí si i zazpíval. 

Obětavě se věnoval nemocným a starším lidem, se kterými každou středu vytvářel 
modlitební společenství. Byl součástí našich rodin, milým hostem nejrůznějších oslav, kde 
jsme společně trávili čas v přátelství a humoru. Ani se zde nedá vše vypsat… Otec Petr 
byl skutečně našim milovaným otcem, máme jej rádi, jsme za jeho život Bohu vděční  
a věříme, že se za nás přimlouvá, abychom se s ním mohli jednou radovat v nebi.  
Rádi bychom ze srdce poděkovali všem, kteří jste otce Petra provázeli svými modlitbami.  
Jak říkával otec Petr: DEO GRATIAS!    

Farníci ze Starého Jičína 

Různá oznámení 
Možnost přijetí svátosti smíření a sv. přijímání v Bernarticích nad Odrou 

Neděle 1.11. – sv. přijímání 8:00 – 8:30 

Po – Pá 2.- 6.11. – svátost smíření 17:00 – 17:30 + sv. přijímání 17:30 – 18:00 

Sobota 7.11. - svátost smíření 8:30 – 9:00 + sv. přijímání 9:00 – 9:30 

Neděle 8.11. - sv. přijímání 8:00 – 8:30 

Intence neodsloužených mší svatých budou pravděpodobně přeloženy  

až na příští rok, což bude rozhodnuto po ustanovení nového administrátora 

farnosti. Je také možné si telefonicky domluvit odsloužení mše sv.v Novém 
Jičíně ve všední den, pokud bude volný termín (po, út, st) od konce listopadu. 

Úřední hodiny farní kanceláře v Novém Jičíně: 

PONDĚLÍ : 09:00 - 11:00 16:30 - 18:00 

STŘEDA : 10:30 - 11:30 17:00 - 18:00 

ČTVRTEK : 09:00 - 10:00 

PÁTEK : 09:00 - 10:00 /kromě 1. pátku/ 

Kontakt – tel.fara: 731 625 671 


