
21.června – 27. června 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.6. 

Památka  

sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

St. Jičín 16:30 

za † manžela Františka Pavlíka, 

† dvoje rodiče, † rodinu 

Hasalíkovu a za živou rodinu 

Janovice 17:45 mše svatá                       

Úterý 

22.6. 

Úterý 12. týdne 

v mezidobí   
- -  není mše svatá 

Středa 

23.6. 

Středa 12. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodiče,  

† 2 syny, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny a na jistý úmysl 

Čtvrtek 

24.6. 

Slavnost NAROZENÍ 

SVATÉHO JANA 

KŘTITELE 
- -  není mše svatá 

Pátek 

25.6. 

Pátek 12. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

na poděkování za obdržené 

milosti v tomto školním roce, 

dar zdraví s prosbou o Boží 

vedení a ochranu Panny Marie 

pro celou rodinu 

Sobota 

26.6. 

Sobota 12. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 

8:00 

za † Antonína a Bělu 

Petřkovské, † dceru, † zetě, 

† rodiče z obou stran, duše 

v očistci a pro živou rodinu 

ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie 

18:00 VEČER CHVAL  

19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

27.6. 

13. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 9:45 

za † Antonína Škařupu  

a na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za přijaté 

milosti, s prosbou o vedení 

Duchem svatým a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu  

a na jistý úmysl 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

20.6.2021           12.neděle v mezidobí       30. / ročník XII.                                                 
Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid.  

 

Je jitro měsíce června, který bude poctěn začátkem léta. 
Už za dva dny. A tak by bylo dobře si uvědomit, že v tomto 
čase nás potká spousta věcí. Buďte připraveni! To vám 
neříkám proto, že jsem skaut. Buďte připraveni a nečekejte 
nic! Protože blahoslavení, kteří nic nečekají, budou skvěle 
překvapeni. Čeká vás za chviličku dovolená, za chviličku se 
chystáte ven, co nevidět se vám nakupí starosti, kterak to 
zařídíte, protože doba letní jako všechny doby je doba 
nejistá. Buď vám může dovolená vypálit mozek, nebo vám 
může vypršet. A je zapotřebí, aby se na to člověk nějakým 
dobrým způsobem připravil.  

Tuto neděli se zrovna čte o tom, jak po práci, kterou učinil 
Ježíš se svými učedníky, jednoho 
dne večer řekl: „Přeplavme se 
na druhý břeh.“ Byli u velkého 
jezera a On si přál, aby byli sami. 
Na jezeře je člověk sám. A jedna 
z těch nejzajímavějších věcí je, 
že Ježíš si lehl a spal.  

My si přejeme, aby každý, koho považujeme za velikého, 
byl nějak pořád ve stoji spatném připraven, až my přijdeme 
a řekneme: „Nemáš na mě čas?“ Oslovíme ho a chceme 
po něm, aby okamžitě fungoval. A On se tady natáhl 
na lodi a spal. Mezitím mládenci, kteří Ho předtím 
poslouchali, se rozptylovali veslováním po velikém jezeře, 
nebo možná natáhli plachtu, to nevíme. Zdvihl se vítr. 
Větrná bouře. Bouře byla tak divoká, že se loď plnila vodou. 

http://farnostsj.cz/


A On si spal. Nastala jim dovolená a budou Ho chtít budit. 
„Ty spíš, vždyť leje! Potřebujeme, aby bylo slušně, co děláš?“ 
Teď jsou vzhůru. A On ne, On si spí. Taková opovážlivost! 
A oni se tam dřou a oni jsou už vyděšení, oni, odborníci 
od vody, najednou propadnou panice. 

Tak jako vy při dovolené propadnete úplně stejné panice. 
A začnete hulákat: „Mistře, je Ti jedno, že hyneme? Vždyť já 
si zaplatil dovolenou na Mallorce, kde nikdy neprší, a Ty mi 
pošleš tady takový počasí, co je to za pořádek, prosím? Kde je 
Tvá všemohoucnost? Kde je to, jak jsi řekl, proste, a bude vám 
dáno? Mistře, Tobě je fuk, že hyneme?“ 

Nečekejte, že Pán Ježíš vstane, pohrozí větru a řekne: „Mlč, 
buď zticha!“ On to udělá. Ale ne na tu bouřku, ne na to počasí. 
Ale na naše srdce. Protože to naše srdce je v nepořádku. 

Když promluvil, nastalo úplné ticho a oni byli z toho vedle. 
Což se člověku může také stát, že najednou po zpanikaření se 
objeví ticho, které až zaráží. A v tom tichu, které až zaráží, 
se ozve: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ 

/P.Jiří Reinsberg, z knihy „Probíhejte Jeruzalém a sviťte“,  

vydalo Karmelitánské nakl. 2000/ 

Různá oznámení 

OPEN HEAVEN – festival pro mladé 19-35 let 
Už vám není osmnáct a život dospělých před vámi otevírá své možnosti?  

Jste plni naděje, očekávání, ale také otázek? Skrze společenství s ostatními  

spolu s Komunitou Blahoslavenství můžete zakusit, že 

„Ten, který tě utvořil, také ví, co s tebou učinit." Sv. Augustin 

Kdy: 22.- 25.7. 2021 
Kde: Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce 

Program: Chvály, přednášky, sdílení, čas ve společenství,  

zážitkové aktivity, čas osobní modlitby, mše svatá, komunitní liturgie 

Finanční náklady: 900 Kč (vaše dary jsou určeny na podporu apoštolátů 

komunity Blahoslavenství) 
 

Přihlášku můžete vyplnit online na webových stránkách: blahoslavenství.cz. 

 

 


