
30.srpna – 5. září 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.8. 

Pondělí 22. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče, † manžela 

Rudolfa, † sourozence,  

dar zdraví pro živou rodinu 

Úterý 

31.8. 

Úterý 22. týdne 

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

1.9. 

Středa 22. týdne 

v mezidobí 
 

Světový den modliteb  

za péči o stvoření 

St. Jičín 17:30 

za dar zdraví pro 

pravnučku Valerii a její 

rodiče, ochranu Boží  

na přímluvu Panny Marie 

St. Lhota 15:00 
pohřeb - Milada 

Pavlíková, roz.Urbanová  

Čtvrtek 

2.9. 

Čtvrtek 22. týdne 

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

3.9. 

Památka sv. Řehoře 

Velikého, papeže  

a učitele církve 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00-

17:30 

příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

za † tatínka, † maminku,  

† sestru, † bratra a Boží 

ochranu pro živé rodiny 
+ po mši sv. svátostné požehnání 

Sobota 

4.9. 

Sobota 22. týdne 

v mezidobí 
1.sobota v měsíci 

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

Neděle 

5.9. 

23. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za učitele a žáky  

na zahájení školního roku   
+žehnání školních pomůcek 

Janovice 10:00 hodová mše svatá 

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

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

OHLÁŠKY 

➢ Děkujeme všem, kteří přispěli v dnešní sbírce na Charitu Nový Jičín. 

➢ V pátek dopoledne navštíví o.Marcel nemocné. 

➢ V sobotu v 15.30 bude v Janovicích žehnání přístavby hasičárny. 

➢ V sobotu 4.9.2021 v 10:00 v Lubině přijmou svátost manželství  
Zbyněk Vahalík a Michaela Štefková. 

➢ Přihlášky do náboženství děti dostanou ve škole, prosíme, ať je vyplněné  
odevzdají ve škole paní učitelce Marcele Cigánkové. Přihlášky jsou také  
k dispozici ve vchodu do kostela. 
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Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

29.8.2021           22.neděle v mezidobí       40. / ročník XII.                                                 
Otec rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil.  

Chraňte se křesťanů,  

kteří vystupují strnule 
Za zdáním dobrého křesťana, který se neustále 

snaží vyvolat dobrý dojem a maskuje si duši, 

mohou vězet velké problémy. 

Škrobení a ztuhlí 

Nějaký farizeus pozval Ježíše k jídlu (Lk 11,37-41). Ten zasedl ale ke stolu, 

aniž by vykonal předepsaný očistný rituál. Hostitel se nad tím 

pohoršil a Ježíš na to velmi tvrdě reagoval. 

Farizeové byli totiž vzorem formality, scházel jim ale život.  

Byli takříkajíc škrobení, ztuhlí. A Ježíš znal jejich duši. Jeho hostitel 

se pohoršil, protože farizeje pobuřovalo to, co Ježíš dělal,  

že odpouštěl hříchy a uzdravoval v sobotu. Prohlašovali: „Jaký 

skandál! To nemůže být Bůh, protože něco takového se nesmí 

dělat!“ Nezáleželo jim ale na lidech, nýbrž na Zákonech, 

předpisech a rubrikách, kterých se drželi a které jim dávaly  

pocit jistoty víry. 

Ježíš, který je svobodný, přijal farizeovo pozvání a přišel k němu 

na oběd. Hostiteli, který se pohoršil nad jeho chováním, 

vymykajícím se pravidlům, Ježíš říká: „Vy farizeové vnějšek číše  

a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti“. 

Vnější zdání a vnitřní realita 

Ježíš mluvil jasně, nebyl pokrytec. A tímto jasným jazykem se 

farizeje zeptal: „Proč se díváte na zevnějšek? Raději pohlédněte 

dovnitř!“ Jindy zase farizeům řekl, že se podobají obíleným 

hrobům, což zrovna nezní lichotivě. Zevně krásní, naprosto 

dokonalí...avšak uvnitř zahnívající, plní loupeže a špatnosti.  

http://farnostsj.cz/


Ježíš rozlišoval vnější zdání od vnitřní reality. Tito pánové jsou mistry 

převleků, stále bezvadní, ale co je uvnitř? 

Jsou i další pasáže evangelia, ve kterých Ježíš odsuzuje farizeje, 

například podobenství o milosrdném Samaritánovi, anebo řeč 

o okázalých postech a almužnách. Ježíš tyto lidi hodnotí jediným 

slovem: pokrytci. Jsou to lidé s lačnou duší, kteří dokáží zaplatit 

za očernění tak, jak se to dělá také dnes.  

Totéž se děje v současnosti – platí se za špatné zprávy, které by 

někoho pošpinily. Jedním slovem byli 

farizeové a učitelé Zákona rigidní lidé, 

odmítající změnu. Za rigiditou se ovšem 

pokaždé skrývají problémy, vážné problémy. 

Za zdáním dobrého křesťana, který se neustále snaží vyvolat dobrý 

dojem a maskuje si duši, mohou vězet velké problémy. Není tam Ježíš, 

nýbrž duch světa. 

Chraňte se křesťanů, kteří vystupují „dokonale“ a strnule 

Ježíš farizeje označuje za pošetilce a radí jim, aby otevřeli duši lásce, 

a dali tak vejít milosti. Spása je totiž bezplatný Boží dar. Nikdo nespasí 

sám sebe, opravdu nikdo. Nikdo nespasí sám sebe ani pomocí úkonů, 

které zachovávali tito lidé. Dávejte si pozor na rigidní lidi. Chraňte se 

křesťanů – ať již laiků, kněží či biskupů – kteří vystupují „dokonale“ 

a strnule. Střezte se jich. Není tam Boží duch. Schází tam duch 

svobody. 

A zkoumejme sami sebe, protože by nás to mělo přivést 

k zamyšlení nad vlastním životem. 

o Řídím se pouze vnějším dojmem? 

o Nenechám proměňovat své srdce? 

o Neotevírám srdce modlitbě, svobodě modlitby, pomoci druhým  

a skutků lásky vůči druhým lidem? 

/www.vira.cz, zpracováno podle kázání papeže Františka 16.10.2018  

Převzato z webu České sekce Radio Vaticana. Redakčně upraveno/ 

Různá oznámení 

Zveme děti, které by měly zájem, na výlet  

na Javorník v pondělí 30.8.2021.  

Sraz bude v 8:45 v Novém Jičíně na 

autobusovém nádraží na stanovišti 5, odkud 

pojedeme v 9:05 autobusem do Veřovic.  

S sebou: průkazku na slevu jízdného, 

penízky na autobus, pohodlné oblečení, 

dobrou obuv, pláštěnku, svačinu a pití 😊.  

Těší se na Vás Kika Glogarová a Verča Dorazilová (720 373 207). 
********************************************************************* 

Fatimský apoštolát Vás zve na setkání v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie ve Valašském Meziříčí, které se uskuteční  

v pondělí 30. srpna 2021 a povede jej 

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR. 
PROGRAM: 

15.00 h. - Přípravná modlitební část s informacemi 
16.00h. - Modlitba sv. růžence - tajemství Světla - „Eucharistie – Smlouva nová  
a věčná“. Budapešť s papežem Františkem – září 2021 Mezinárodní 
eucharistický kongres: „Všechna zřídla mé spásy jsou v Tobě“ (Ž 87,7) 
OBNOV VÍRU A NADĚJI · Pokání a návrat ke křesťanským kořenům  
v katolických rodinách · Pandemie – apokalypsa a jiná znamení doby · 
Fatima – „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ 
18.00h. - MŠE SVATÁ s obnovou zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii a sv. Josefa,  
po mši svaté následuje adorace. Více na plakátku ve vývěsce. 

********************************************************************* 

Farnost Nový Jičín pořádá v sobotu 11. září 2021 poutní zájezd 

do Koclířova a Jaroměřic u Jevíčka. Odjezd je v 6:30 hod., 
návrat do 19:00 hod., cena dospělí 300,- Kč, děti a studenti 200,- 

Kč. Přihlásit se lze v sakristii ve farním kostele v NJ, u kněží  
v kanceláři nebo telefonicky u paní Ivy Jasné na farní číslo  
731 625 671. Více informací na plakátku ve vývěsce. 

Výuka náboženství na ZŠ Starý Jičín 
1. ročník - středa 5. hodina, tj.11:35 - 12:20, M. Cigánková 
2. ročník - úterý 5. hodina, tj.11:35 - 12:20, M. Cigánková 
3. ročník - středa 5. hodina,  tj.11:35 - 12:20, P. Marcel Krajzl 
4. a 5. ročník - úterý 6. hodina, tj.12:30 - 13:15, M. Cigánková 
6. - 8. ročník - úterý 7. a 8. hodina, co 14 dní, J. Adamec 
9. ročník + zájemci z 1. ročníku střední školy - pátek od 18:15  
na faře, P. Marcel Krajzl 

http://www.vira.cz/
https://www.vaticannews.va/cs.html

