
22. listopadu - 28. listopadu 2021  
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.11. 

Památka  

sv. Cecílie,  

panny a mučednice 

St. Jičín 17:30 

za † manžela Jaromíra 

k nedožitým 70.narozeninám a 

poděkování Pánu Bohu za 45 let 

manželství, pro živé rodiny 

ochranu Boží a Panny Marie 

Úterý 

23.11. 

Úterý 34. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

24.11. 

Památka  

sv. Ondřeje Dung 

Laca, kněze, a 

druhů, mučedníků 

St. Jičín 17:30 
za † rodiče Janovské,  

† dceru Janu a † vnuka Káju 

a za živou rodinu 

Čtvrtek 

25.11. 

Čtvrtek 34. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

26.11. 

Pátek 34. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za † rodiče a † prarodiče,  

† sourozence, duše v očistci  

a živou rodinu Hasalovu 

Sobota 

27.11. 

Sobota 34. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 18:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

28.11. 

1. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 

žehnání  

adventních věnců 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za obdržené 

milosti u příležitosti 70 let 

života s prosbou o dar zdraví, 

dary Ducha sv., ochranu Boží 

na přímluvu Panny Marie pro 

celou rodinu a za † manžela 

St. Lhota 10:00 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 
* Děkuji za dnešní tichou sbírku na opravu fary. 

* Příští neděle je první adventní, začíná nový církevní rok. Můžete si přinést adventní věnce 
k požehnání. 

* Kolem kostela se opravuje ohradní zeď, díky všem, kdo se o to přičinili. 

* Od příští neděle je možné si u paní Indrákové zapisovat intence (úmysly mší svatých) na první 
půlrok 2022. Jako v předchozích letech zapisujte, prosím, prozatím nejvýše 2 úmysly na rodinu. 

* Příští sobotu 27.11. od 9:00 bude brigáda na úklid listí a čištění svodů kolem kostela a fary.   

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

Putovní socha Panny Marie Fatimské – zapište se, prosíme, na listinu pod kůrem. Sochu si 
můžete vyzvednout v sakristii v neděli po mši sv. a další neděli přinést zpět. 

V sakristii si můžete zakoupit Cyrilometodějské kalendáře za 99,- Kč a publikaci  
„Evangelium pro každý den 2022“ s myšlenkami P.Petra Vrbackého (nakl.Paulínky) za 119,- Kč. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

21.11.2021   Slavnost Ježíše Krista Krále   52. / ročník XII.                                                 
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází! 

Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli 

liturgického roku (dle katolického liturgického kalendária jde o 34. neděli 

v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem). Svátek vyhlásil 

v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, 

Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi 

„vládci“ v tomto světě. Liturgický (církevní) rok končící oslavou 

Ježíše Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa, 

bude v rukou Ježíše Krista - Krále.  

Že by Ježíš byl skutečně králem? 
▪ Tváří v tvář nemoci a vlastní bezmocnosti  

– je Ježíš králem?, ptáme se nejistě. 

▪ Tváří v tvář zprávám o „nezastavitelné“ moci zla,  

o atentátech a vraždách – je Ježíš schopný něco udělat? 

▪ Tváří v tvář vlastní životní krizi, když se hroutí dosavadní jistoty 

a nevíme, kudy dál – je Ježíš pánem situace? 

▪ Tváří v tvář úzkostnému hledání ekonomického zabezpečení 

pro sebe a pro své nejbližší – je Ježíš budoucností? 

▪ Tváří v tvář svým selháním – je Ježíš mocnější? 

Dřív nebo později býváme konfrontováni s takovými otázkami. 

Odpověď není samozřejmá… Ježíš totiž není tím 

„supermanem“, kterého vídáváme v různých 

filmech (a který se rázně vypořádá se zlými lidmi). 

On opravdu není „rambo“, ba ani „kouzelník“, který 

mávnutím proutku změní nepříjemnou situaci.  

Toto jsme už asi mohli za svůj život poznat. 

 

http://farnostsj.cz/


Ale možná nám chybí jiná zkušenost, daleko důležitější – že Ježíš je 

opravdu mocným pánem, navzdory různým nepříznivým událostem. 

V jakém smyslu? V tom smyslu, že jemu se nic nevymyká z rukou, 

že on zůstává „nad tím“ – a má moc „z toho“ vytáhnout. 

Kdykoli se budeme nacházet v situaci, že budeme tonout a klesat 

v bahnitých vodách, volejme k němu.  

 Možná nezažijeme, že by se naše zadlužená firma nerozpadla,  

ale zažijeme něco důležitějšího – že náš život stojí na Kristu  

– a ne na těch „jistotách“, jak si ve své krátkozrakosti myslíme. 

 Možná zažijeme, jak Ježíš nás ubezpečí,  

že život v plnosti je před jeho tváří. 

 A možná vytušíme, že náš život nespočívá v tom, že budeme 

zdraví a finančně zabezpečení – ale že známe Otce  

a že náš život patří jemu.  

Toto poznání Otce je tím největším kapitálem… 
/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 

Apoštolská penitenciárie již 28. října zveřejnila dekret o možnosti získat plnomocné 
odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad. Rozšířením odpustků na celý měsíc 

se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech.  

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos 
získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den 
návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého 
Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání, v okruhu těchto dní svátost 
smíření; a při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé. 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své 
bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.  
Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu  
a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba 
na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. 

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, 
Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, 
četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku 
milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu. 

/Zdroj: Vatican News, anglická a česká sekce, liturgie.cz/ 

Aktivita pro děti       

 
/www.deti.vira.cz/ 

http://www.pastorace.cz/

