
20. září  - 26. září 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.9. 

Památka sv. Ondřeje 

Kim Tae-gona, 

kněze, Pavla Chong 

Ha-sanga a druhů, 

mučedníků 

St. Jičín 17:30 

za † Františka Rosu 

k nedožitým 

100.narozeninám,  

† manželku Martu a Boží 

ochranu na přímluvu Panny 

Marie pro živou a † rodinu  

Úterý 

21.9. 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

- - není mše svatá 

Středa 

22.9. 

Středa 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče Manovy,  

za † Františka Šimka a dar 

zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Čtvrtek 

23.9. 

Památka sv. Pia 

z Pietrelciny, kněze 
- -  není mše svatá 

Pátek 

24.9. 

Pátek 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Antonína Horuta,  

† syna Jiřího, † vnuka 

Vojtěcha a pro živou 

rodinu Boží ochranu  

na přímluvu Panny Marie 

Sobota 

25.9. 

Sobota 25. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 
13:00 

za účastníky a pořadatele 

Běhu sv. Václava  

18:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

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

Neděle 

26.9. 

26. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka na církevní školy 

St. Jičín 8:00 

hodová mše sv. za živé 

a † občany Starého Jičína  
po mši sv. se koná tradiční 
průvod na náměstí  

a svatováclavský jarmark 

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

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

OHLÁŠKY 

➢ Díky za dnešní sbírku na opravu fary. 

➢ V pátek 24.9. od 18:15 bude na faře první společenství mládeže.  
O. Marcel zve 9. třídu a 1. ročník střední školy. 

➢ Organizátoři Běhu sv.Václava si Vás dovolují požádat o upečení nějakého pamlsku, 
buchty, bábovky aj. pro účastníky Běhu sv. Václava. Své sladké či slané dary 

můžete přinést v pátek 24.9. po mši svaté do sakristie, anebo přímo v sobotu 
mezi 10:00 – 11:00 hod před kostel. Předem děkujeme všem, kteří se budou 
jakýmkoliv způsobem na této akci podílet. 

➢ O nedělích po mši sv. jste srdečně zváni k návštěvě farní knihovny, která se nachází 
na faře v suterénu (vchod přes garáž).  
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19.9.2021           25.neděle v mezidobí       43. / ročník XII.                                                 
Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. 

Napínáme síly, abychom udrželi 
krok s ostatními 

 „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Mk 9,35 

Komu nevadí být za hlupáka?! 
Kdo z nás by řekl, že mu nevadí být poslední, být 

za hlupáka, nicku? Nebo komu by nevadilo,  

že jsou jeho děti poslední? Ty, na které většinou 

nezbyde, které kamarádi zapomenou pozvat  

na oslavu, které jsou na ocase třídy, při zábavě nadpočetné? Bouří se to v nás… 

Rádi bychom, alespoň v skrytu duše, aby naše děti zazářily, a my abychom  

za své nasazení sklidili trochu vděku, a snad i obdiv a uznání. A tak napínáme 

síly, abychom drželi krok s ostatními, vedli dostatečný společenský život, 

udržovali dostatek vhodných konexí, byli dostatečně reprezentativní navenek, 

... děti aby měly dostatek kroužků, a pak nebyly ve škole poslední...:) 

Je to však náročný boj, který nás vyčerpává, frustruje, nenaplňuje a v důsledku 

nevede k pokoji. Možná proto může být Ježíšovo slovo naopak osvobozující: 

„Kdo chce být v mých očích první, ať je poslední a služebníkem všech.“ 

Nemusím být první! 

Bůh nevyhlíží (především) machry 
Pravý poklad, pravá medaile za první místo u Boha totiž nečeká (především  

a jen) na machry v prvních řadách, na ty co jsou tzv. In, ale hlavně na ty,  

kteří investovali do něčeho úplně jiného, než je lidský obdiv a uznání. 

o Jsou to ti, kteří se nespokojili s vlastním egoismem, sebestředností  

a pokrytectvím.  

o Jsou to ti, kdo se pokoušejí být k druhým shovívaví.  

o Jsou to ti, kdo se pokoušejí hledat společně, kde je pravda a ne si stát 

za každou cenu na svém. 

o Jsou to ti, kdo se pokoušejí odpouštět nespravedlnost, pomáhat, 

vyslechnout, podat ruku, povzbudit, obejmout... 

o Jsou to ti, kdo se rozhodli rozsévat pokoj a radost. 

http://farnostsj.cz/


Náš život začne naplňovat nová radost a pokoj 
Pokud přestaneme honit první místo, nebudeme shromažďovat pocty a díky, dávat 

sebe a  své zásluhy na odiv, v očích světa můžeme zapadnout. Když se ale 

oprostíme od pohledu jen na sebe a pohlédneme s upřímným zájmem a bez pocitu 

nadřazenosti směrem k druhým, náš život začne naplňovat nová radost a pokoj. 

Takový, který svět nemůže dát. 

V očích světa tak můžeme být za hlupáky a snílky, za ty poslední vzadu. Pro Boha 

ale budeme vzácní. Naše hodnota totiž nebude položená v tom, kde jsme předstihli 

druhé lidi, ale v tom, že jsme Bohu ve svém srdci udělali víc prostoru, aby je mohl 

naplnit. A skrze nás pak i druhé lidi. Kolem nás je totiž spousta pro Boha vzácných 

a milovaných lidí. A i když nám to tak vůbec nepřipadá, možná tu máme být dnes 

pro ně. A tak i pro samotného Boha. 

Nemusíme se tedy štvát v předhánění druhých. 

Klidně můžeme být i někde vzadu. 

I tam je život.                /www.vira.cz/ 

Různá oznámení 

Spolek Katolická beseda a farnost Kopřivnice vás srdečně zvou  

na přednášku P.Jiřího Ramíka (bývalý farář v Kopřivnici, nyní farní vikář v Opavě),  

na téma ROZHODOVÁNÍ SE. Přednáška se uskuteční v neděli 19.září  

v 15 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici. Vstupné dobrovolné. 

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

Biskupství Ostravsko-opavské, Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně 
zve na POUŤ SENIORŮ, která se uskuteční 22.září 2021 v bazilice Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku. Od 9 hod možnost svátosti smíření, v 9:30 mše svatá 
– celebruje o.biskup Josef Nuzík a od 10:30 je na programu přednáška  
„Co dělat s životními sny“. Bližší informace na www.doo.cz. 

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

Svatováclavský jarmark se uskuteční 
v neděli 25.9.2021 na Starém Jičíně 

Zahájení slavnostní mší sv. v 8:00 v kostele sv. Václava, 
v 9:00 kostýmovaný průvod v čele se sv. Václavem od kostela 
na náves, zahájení jarmarku, k poslechu hraje dechová 

hudba Starojičané. Pro děti skákací hrad (cca do 12 hod).  
Stánkový prodej, občerstvení. Prohlídka Vesnického 

muzea a hrobky rodiny Deymů. Těší se na Vás  

Spolek Starojická historická společnost        

http://www.doo.cz/

