
 
8.září – 14.září 2014, MEZIDOBÍ, Žaltář  III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
8.9. 

Svátek Narození 
Panny Marie   

Janovice 8:00 
hodová mše svatá za děti a 
mládež 

St. Jičín 9:30 
mimořádná mše svatá k pouti 
pracovníků CPR 

Bernartice 17:30 vlastní intence otce Jiřího 

Úterý 
9.9. 

Úterý 23. týdne 
v mezidobí St. Jičín 17:30 

za † Jiřího Horáka z Jičiny 
k 1.výročí úmrtí a za † Josefu 
Horákovou 

Středa 
 10.9. 

Památka bl. Karla 
Spinoly, kněze a 

mučedníka 

Loučka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 

17:30 
 
 
 

18:30 

za † Jaroslavu Heraltovou, 
manžela,† rodinu Heraltovu a 
Bezděkovu, živou rodinu, 
ochranu Boží a Panny Marie 
modlitební společenství 

 

Čtvrtek 
11.9. 

Čtvrtek 23. týdne 
v mezidobí 

Janovice 16:00 měsíční mše svatá 

Bernartice 17:30 
za † Boženu Staňkovou, 
manžela, syna a za živou rodinu 

Pátek 
12.9. 

Pátek 23. týdne 
v mezidobí   

Petřkovice 16:00 měsíční mše svatá 

St. Jičín 17:30 za rodinu Běly Randusové 

Bernartice 17:30 
za † bratra Zdeňka k výročí 
úmrtí, syna Zdeňka a rodiče 

Sobota 
13.9. 

Památka sv. Jana 
Zlatoústého, 

biskupa a učitele 
církve,  

Fatimský den 

Bernartice 7:30 za † Zdenku Handrychovou  

St. Jičín 17:30 
za † rodiče Konečné a ochranu 
Panny Marie pro živé rodiny 

Neděle 
14.9. 

SVÁTEK 
POVÝŠENÍ 
SVATÉHO 

KŘÍŽE 
 

sbírka  
na církevní školy 

St. Jičín  7:45 

za † Jaroslava Kovařčíka, 
rodiče, bratra, švagra, řeholní 
sestru Radimu, dar zdraví a 
ochranu Panny Marie 

Bernartice 9:15 za farníky   

Kojetín 9:30 hodová mše svatá 

St. Lhota 10:45 mše svatá 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI ČÍN 
Vydáno pro vnit řní pot řebu farnosti Starý Ji čín 

7.9.2014 – 23. neděle v mezidobí    41./ro čník V.   

„Přemoci slona dokáže i parta mravenců, která drží pospolu.“ 

V týdnu od 18.8.-22.8.2014 se konal náš tradiční Farní tábor. Tábora se účastnilo 
30 dětí, které byly rozděleny do 5 skupinek. Každá skupinka si vytvořila svůj 
název. V tomto čísle farního zpravodaje Vám přinášíme střípky z každého dne 
stráveného v Orlovně ve Veřovicích. O tom, jak probíhal program , nám něco 
málo prozradí deníčky, které si děti vedly ve skupinkách a smíme do nich 
nahlédnout… 

Den první 18.8. 

A už začal první táborový den. Všichni byli plní očekávání, i když jsme se 
většinou všichni znali, ale přesto ne všichni. Kolem 11 hodiny jsme přijeli do 

Veřovic autobusem (někteří jeli s rodiči) a šli do 
Orlovny, vybalili si věci a šli jsme hrát ven 
seznamovací hry. Taky jsme se rozdělili do 
skupinek. Poté nás čekal výborný oběd 
(květáková polévka se zeleninou, rizoto 
s kečupem a okurkem). Potom následoval 
odpolední klid. Za hodinu a půl jsme byli zavoláni 
ven a hráli jsme hru s lístečkama. Kolik lístečků 
jsi vyhrál, tolik věcí jsi dostal. K tomu tě chytali 



vedoucí. Hrálo se to asi takhle: dva z týmu 
běželi dozadu na zahradu. Tam byly papírky 
s nápisem nějaké věci, třeba světlo nebo 
brčko nebo špejle, atd. Když jste běželi 
zpátky s lístečkem, který jste si vybrali, 
chytali vás vedoucí. Když vás chytli, museli 
jste lísteček vrátit a utíkat zpátky. Když 
vás nechytli, tak jste doběhli k svému týmu 
a předali lísteček. Takhle se to dělalo do té 

doby, kdy došly lístečky. Spočítaly se a pak jste dostali „čenč“ lísteček za 
skutečnou věc. Naši dostali 22 věcí. Z těch věcí se pak udělal stroj času. 
Znenadání tam přišel pan profesor Michal a jeho spolupracovnice Káťa. Řekli 
nám, že v 1,5hodinovém limitu budeme muset postavit časostroj. Tak se všechny 
skupiny daly pilně do práce. Hodina a půl uběhla jako 10 minut a přišel čas 
ukazování panu „profesorovi a spolupracovnici“. Nejprve jsme všichni stroje 
ukázali a potom se všichni snažili někam odletět. Tak jsme to nastartovali a 
odletěli do Francie roku 1429, kde nás navštívila Johanka z Arku. Řekla nám, že 
jí musíme pomoci, protože Francie musí porazit Anglii ve válce. Pak jsme odletěli 
zpátky do Orlovny a byla večeře. 

Den druhý – 19.8. 

Budíček byl v 7:25, pak následovala rozcvička. 
Snídaně byla výborná (rohlík s medem, vánočka). Po 
snídani přišel pan farář a začala mše. Poté jsme použili 
časostroje a „odletěli“ do starověkého antického Řecka. 
Potkali jsme Césara a dozvěděli jsme se, že se 
zúčastníme Olympijských her. Byly tam různé disciplíny 

jako hod diskem, oštěpem a 
další. Potom byl vynikající oběd. 
Po odpoledním klidu jsme 
použili štíty a udělali formaci želva a vedoucí po nás 
házeli balónky naplněné vodou. Pak jsme hráli hutututu. 
Následovala dobrá večeře. Po večeři byla modlitba a  
šli jsme spát, ale čekalo na nás překvapení. Byla noční 
hra. Nejdřív nás vedoucí zavedli někde do lesa. Pak 
jsme měli pozorovat a poté napsat vzkaz v morseovce, 
který jsme viděli poblikávat mezi stromy. Když jsme 

měli vzkaz napsaný, šli jsme hledat blikající světlo. Jak jsme ho našli, měli jsme 
na papírkách, rozmístěných kolem nás, hledat heslo, které by dávalo smysl. 

Vyplňovali jsme i jiná hesla a nápovědy, které nám ukazovaly cestu, kudy se 
máme vydat. Nakonec jsme mezi poleny našli truhlu, kde jsme si měli vzít číslo 
a čokoládu. Byli jsme třetí. Čokoládu jsme si pak mezi sebou rozdělili. A šli 
jsme spát. 

Den třetí – 20.8. 

Ve středu jsme vstávali o něco později díky noční hře. Po snídani jsme šli 
(už potřetí) vyzkoušet náš časostroj. 
Dostali jsme se do Afriky k domorodcům asi 
o 5000 let zpátky. Potom jsme šli do 
Orlovny hrát hru. Psali jsme a kreslili co 
nejvíce o Africe. Potom byla svačina a po 
svačině se šlo ven. Týmy si kreslily  

na obličej, vytvářely si své tance typické pro domorodčany a svůj název pro 
kmen. Oběd byl super – s dlooouhýma lžičkama (byla krupicová kaše). 
Odpoledne jsme hráli dvě hry. Večeře byla taky dobrá. Naštěstí nebyla noční 
hra, tak jsme se všichni pořádně vyspali. 

Den čtvrtý – 21.8. 

Přes celou noc trochu poprchalo (ráno taky), 
takže rozcvička byla vevnitř. Po snídani jsme 
museli hledat kousky mapy. V pokoji jsme je 
poskládali. Potom byl oběd, odpolední klid… A šli 
jsme na Velký Javorník a na rozhlednu a plnili 
jsme úkoly.  Byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to. Večer byl táborák. Po 
večeři jsme se umyli, šli spát a čekali na nový krásný den – ale, co to? Ještě 
noční hra. Byla to bojovka! A až po bojovce jsme šli opravdu spát. 

Den pátý – 22.8. 

Ráno jsme měli velmi příjemný budíček – Marťan nám hrál na kytaru 
šabalabamba a za minutu jsme měli být na rozcvičce. Po snídani jsme šli hrát 

hru Bitva o Orleáns. Sbírali jsme papírky s nápisem 
„kořist“ a dlouhé papírky s úryvky z Bible. Po hře jsme 
šli rozebrat stroje času, šli se balit a uklízet. Měli jsme 
oběd a odjeli jsme k rodičům ☺ 

Různá oznámení 

V neděli 21. 9. 2014 zavítá na Cvilín opět polský kněz působící ve Vatikánu o. 
Jarosław Cielecki, aby zde v 10.00 sloužil mši sv., po níž bude následovat 
adorace a individuální pomazání olejem sv. Charbela. Na samotný závěr bude 
možnost uctít ostatky tohoto libanonského světce. 


