
23.srpna – 29.srpna 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.8. 

Pondělí 21. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za Boží požehnání  

pro živou rodinu  

a za odpočinutí věčné pro  

† otce Jindřicha a celou  

† rodinu a za duše v očistci 

Úterý 

24.8. 

Svátek  

sv. Bartoloměje, 

apoštola 

- - není mše svatá 

Středa 

25.8. 

Památka 

bl.Metoděje 

Dominika Trčky, 

kněze a mučedníka 

St. Jičín 17:30 

na poděkování za obdržené 

Boží dary a milosti 

s prosbou o vedení 

Duchem svatým 

Čtvrtek 

26.8. 

Čtvrtek 21. týdne  

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

27.8. 

Památka  

sv. Moniky 
St. Jičín 17:30 

za † Blaženu Vahalíkovou, 

† manžela, † syna, † zetě, 

† dvoje rodiče, za dar 

zdraví a Boží požehnání 

pro živé rodiny 

Sobota 

28.8. 

Památka  

sv. Augustina, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 
- není mše svatá 

19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

St. Lhota 17:30 mše svatá (s nedělní platností) 

Neděle 

29.8. 

22. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
St. Jičín 8:00 

„dožínková“ mše svatá  

na poděkování za úrodu 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

➢ Sbírka z minulé neděle na opravu fary vynesla 14415,-  díky za Vaše dary! 

➢ Z úklidu fary jsme za papír a železo obdrželi ve sběrně 6504,- Kč. 
Díky všem, kdo se o to přičinili! 

➢ O.Marcel děkuje všem, kdo v týdnu uklízeli faru, a vzali to „z gruntu“ 😊 

Po děkovné mši svaté za úrodu příští neděli jsou všichni zváni  

k malému občerstvení a setkání před farním kostelem.  

Nápoje jsou zajištěny, můžete přinést něco k zakousnutí.  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

22.8.2021           21.neděle v mezidobí       39. / ročník XII.                                                 
Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života. 

Odpočinku čest ! 
Práce většinu lidí naplňuje uspokojením. 

Pokud ale není vyvážena účinným odpočinkem,  
působí na člověka negativně. 

Umělé odstraňování pocitu únavy se dlouhodobě nevyplácí 
Přirozeným důsledkem činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby 
odpočinku. Únava také způsobuje pokles výkonnosti a pozornosti. Na únavu reagují 
lidé různě. Buď příliš brzy (práci pak za ně musí udělat někdo jiný), anebo pracují, 
dokud jim síly stačí, a pokoušejí se zahánět pocit únavy kávou nebo různými 
chemickými povzbuzujícími prostředky. Umělé odstraňování pocitu únavy se ale 
dlouhodobě nevyplácí, není-li organismu alespoň dodatečně poskytnut potřebný 
odpočinek. 

Odpočívat lze dvojím způsobem pasivně a aktivně 

Odpočívat lze dvojím způsobem: pasivně a aktivně. Při pasivním odpočinku 
ustáváme od veškeré činnosti a ničím se nezabýváme. Aktivní odpočinek spočívá 
ve vystřídání aktivity, která nás unavila, aktivitou jiného druhu. 

Organismus není při práci zpravidla zatěžován rovnoměrně. Lidé, kteří pracují 
tělesně, by se měli věnovat v době odpočinku spíše duševní činnosti. Lidé pracující 
duševně naproti tomu aktivitám tělesným. Aktivní odpočinek je nejen efektivnější 
než odpočinek pasivní, pokud jde o obnovení práceschopnosti, ale přispívá  
i k všestrannějšímu rozvoji osobnosti. Pasivní odpočinek má tvořit jen menší část 
doby pro odpočinek vyhrazené. 

Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat 
V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání. Lenošení je něco 
zcela jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé 
dnes nemají dostatek volného času. Jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, 
aby jim volný čas vybyl. Mnohdy se jedná o chorobný stav, o workholismus, což je 
návyk na práci, podobně jako bývá návyk na alkohol. A tak jako alkoholik, když 
nepije, má abstinenční příznaky, tak workoholik, když chvilku nepracuje, začne být 
neklidný, nervózní, roztěkaný. Říká si: „Já nic nedělám, jen sedím, měl bych už zase 
něco dělat, to je jinak hrozná ztráta času...“ Odpočinek je ale také činnost. 
Odpočívám-li, konám odpočinek - a on mne uschopňuje k další práci. Pro někoho 
je tak potřeba si osvojit pojem „dělat odpočinek“. 

http://farnostsj.cz/


Odpočinek má svůj čas 

Všechno má svůj čas. V každé chvíli je čas pro něco. A ne pro nic jiného. Pracovat v době 
modlitby je stejný nesmysl, jako v době, kdy má člověk obchodní jednání, zpívat 
ke chvále Boží. Každý všední den má svůj čas s Bohem i svůj čas pro práci i svůj čas 
pro odpočinek. Stejně tak i každý týden, měsíc a rok... 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození  
i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas 
poskakovat; je čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet,  
čas opatrovat i čas odhazovat; čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, 
čas boje i čas pokoje. Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu 
po věčnosti. (srov. Kaz 3,1-11) 

Pojďte stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte, praví Ježíš. (Mk 6,31) 

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Ježíš. (Mt 11,28) 

 /www.vira.cz, zpracováno podle knihy Jak žít s neurózou, kterou vydalo nakladatelství Portál 
a podle knihy Do výšky volím pád, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

  Různá oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled hodů, poutí a slavností  

ve farnosti Starý Jičín (září - listopad 2021) 

Místo Datum Liturgická oslava Pozn. 

Janovice 
Neděle 

5.9. 
Hody, mše sv. v kapli v 10:00 1.neděle v září 

Kojetín 
Neděle 
12.9. 

Pouť k Narození Panny Marie 
v kapli v 10:00 

 

Starý Jičín 

Sobota 
25.9. 

Běh sv.Václava (28.ročník), 
mše sv. ve 13:00  

za účastníky a pořadatele běhu 

akce se bude konat  
za předpokladu,  

že nedojde ke zhoršení 
epidemiologické situace, 

více info na: 
www.beh.kvalitne.cz 

Neděle 
26.9. 

Svatováclavské hody,  
mše sv. v 8:00 

 

Úterý 
28.9. 

Slavnost sv. Václava  
(státní svátek), mše sv. v 8:00 

 

Loučka 
Neděle 
3.10. 

Hody, mše sv. v kapli v 10:00 
1.neděle po starojických 

hodech 

Hůrka 
Neděle 
17.10. 

Hody, mše sv. v kapli v 10:00 3.neděle v říjnu 

Starý Jičín 
Neděle 
24.10. 

Misijní neděle, mše sv. v 8:00  

Vlčnov 
Neděle 
24.10. 

Hody, mše sv. za dobrého 
počasí v kapli v 10:00 

poslední neděle v říjnu 

Petřkovice 
Neděle 
7.11. 

Hody, mše sv. v kapli v 10:00 1.neděle po dušičkách 

Jičina 
Neděle 
14.11. 

Svatomartinské hody, 
mše sv. ve starojickém kostele 

v 8:00 

na sv. Martina 

Loučka 
Neděle 
14.11. 

Pouť ke sv. Anežce České,  
mše sv. v kapli v 10:00 

 

Starý Jičín 
Neděle 
21.11. 

Slavnost Ježíše Krista Krále, 
mše sv. v 8:00 

 

Palačov 
Neděle 
21. 11. 

Kateřinské hody,  
mše sv. v kapli v 10:00 

neděle před svátkem 
sv.Kateřiny 

 

http://portal.cz/

