
29.září – 5.října 2014, MEZIDOBÍ, Žaltář  II. týden
Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
29.9. 

Svátek 
sv.Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 
archandělů 

St. Jičín 9:00 
hodová mše sv. 
a mládež Starého Ji

Úterý 
30.9. 

Památka svatého 
Jeronýma, kněze 
a učitele církve 

St. Jičín 17:30 
za rodinu Dvorskou
v očistci, na pod
zdraví a ochranu Panny Marie 

Středa 
 1.10. 

Památka svaté 
Terezie od Dítěte 
Ježíše, panny a 
učitelky církve 

St. Jičín 

 
 

17:30 
 
 

18:30 

na poděkování P
přijatá dobrodiní za 
Janýškov
Boží a Panny Marie pro živé 
rodiny 
modlitební spole

Čtvrtek 
2.10. 

Památka svatých 
andělů strážných 

Janovice 16:00 měsíční mše svatá

Bernartice 17:30 
za † Emilii a
Dreslerovy, jejich rodi
sourozence 

Pátek 
3.10. 

Pátek 26.týdne 
v mezidobí 

 
I.pátek v měsíci 

zasvěcený 
Božskému  
Srdci Páně 

St. Jičín 

16:00 
17:30 

svátost smí
za † Václava 
2 rodiče, 
v očistci 

Bernartice 

16:00 
17:30 

svátost smí
za † Marii Brodíkovou k
úmrtí, rodič
švagra Vojt

Sobota 
4.10. 

Památka svatého  
Františka z Assisi 

Bernartice 7:30 
za † Tomáše Pacolu k
úmrtí a za živou rodinu 

St. Jičín 17:30 
za † tatínka,† rodi
ochranu Boží pro živé rodiny

Neděle 
5.10. 

27. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ    

St. Jičín  7:45 
za † Marii Hasalovou, 
syna, dcery
požehnání pro celou rodinu

Loučka 7:45 
hodová mše sv. 
zemřelé ob

Bernartice 9:15 
za † Josefa Drlíka, manželku, 
rodiče a sourozence 

St. Lhota 10:00 mše svatá

 

. týden 
Úmysl mše svaté 

hodová mše sv. za děti  
a mládež Starého Jičína  

rodinu Dvorskou, za duše 
čistci, na poděkování za dar 

zdraví a ochranu Panny Marie  
ěkování Pánu Bohu za 
dobrodiní za †  rodinu 

Janýškovu, Šnajdrovu, ochranu 
Boží a Panny Marie pro živé 

modlitební společenství  

18:30 

ě ční mše svatá 
za † Emilii a Rudolfa 
Dreslerovy, jejich rodiče a 
sourozence  
svátost smíření  

Václava a Jiřinu Hubovy,  
če, živou rodinu a duše 

čistci  
svátost smíření  

Marii Brodíkovou k 5.výr. 
úmrtí, rodiče z obou stran, 
švagra Vojtěcha a  živou rodinu  
za † Tomáše Pacolu k 11.výročí  
úmrtí a za živou rodinu  
za † tatínka,† rodiče Mičulkovy, 
ochranu Boží pro živé rodiny 

Marii Hasalovou,  manžela, 
dcery, za živou rodinu a 

požehnání pro celou rodinu 
hodová mše sv. za živé a 

řelé občany Loučky 
za † Josefa Drlíka, manželku, 

če a sourozence  

mše svatá 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI
Vydáno pro vnit řní pot

28.9.2014 – Slavnost svatého Václava
„Bezpečnější jsi s Bohem v džungli, než bez Boha v pohodlí domova.

Svatý Václav
To na Václavském náměstí v

„sametová revoluce“. Náš příběh se udál v
Český kníže Vratislav, otec dvou bratrů, dal svým synům křesťanskou výchovu. 

Ti se však vydali velmi odlišnými cestami! Starší Václav 
následoval příkladu své babičky Ludmily a stal se příkladným 
křesťanem. Po otcově smrti se jako jeho následník ujal vlády 
coby český kníže. Pokud jde o bratra Boleslava, ten se řídil 
příkladem matky Drahomíry, jež byla ženou, kterou inspiroval 
ďábel! Ve svém ta
svou zbožnou tc
uškrcená svým vlastním šátkem. Potom přišel na řadu kníže 

Václav. Boleslav, ponoukán strašlivou Drahomírou, pozval bratra na svůj hrad. 
Naplánoval, že ho zabije během hostiny, spiklenci se však toho nakonec 
neodvážili. Zaútočili na něho znovu na druhý den, když se ubíral na mši. 
Zraněnému Václavovi se podařilo uniknout, ale Boleslavovi lidé, číhající před 
kostelem, ho dobili. 

Velmi rychle se rozšířily zprávy o tom, že se nad Václavovým hrobem dějí 
zázraky. Na bratra Boleslava, který nastoupil po Václavovi, to mocně zapůsobilo, 
a tak došlo k tomu, že se i on obrátil! Svým dětem poskytl křesťanskou výchovu 
a jedna z jeho dcer, Doubravka, se provdala za polsk
manžela, aby svou zem pokřesťanštil.

Dějiny Evropy, to jsou také dějiny křesťanství v
většina evropských národů přijala svobodu a nezávislost spolu s
A co platí o národech, platí i o lidech. Bez evangelia jsou jak jednotliví lidé
národy rychle dezorientováni a podlehnou zmatku.

Zato žijeme-li v duchu evangelia, každá věc má své místo. 
na věrné lásce. DĚTI uznávají rodiče a vychovatele. 
všem, co je spravedlivé, a STÁT respektuje přirozený zákon Desatera. Prosme 
evropské světce, aby Evropanům pomohli opět nalézt křesťanskou identitu!

/z knihy Osudy odvážných, autor Pierre Lefévre, vydalo Karmelitánské nakl.2002/

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

Slavnost svatého Václava  44./ro čník V.   

jší jsi s Bohem v džungli, než bez Boha v pohodlí domova.“ 

Svatý Václav 
 Praze se na podzim roku 1989 odehrála 

Náš příběh se udál v 10. století, tedy před více než tisíci lety. 
Český kníže Vratislav, otec dvou bratrů, dal svým synům křesťanskou výchovu. 

Ti se však vydali velmi odlišnými cestami! Starší Václav 
doval příkladu své babičky Ludmily a stal se příkladným 

křesťanem. Po otcově smrti se jako jeho následník ujal vlády 
coby český kníže. Pokud jde o bratra Boleslava, ten se řídil 
příkladem matky Drahomíry, jež byla ženou, kterou inspiroval 
ďábel! Ve svém tažení proti křesťanství nejprve zavraždila 
svou zbožnou tchyni Ludmilu. Ubohá babička zemřela v kapli, 
uškrcená svým vlastním šátkem. Potom přišel na řadu kníže 

Václav. Boleslav, ponoukán strašlivou Drahomírou, pozval bratra na svůj hrad. 
zabije během hostiny, spiklenci se však toho nakonec 

Zaútočili na něho znovu na druhý den, když se ubíral na mši. 
Zraněnému Václavovi se podařilo uniknout, ale Boleslavovi lidé, číhající před 

y o tom, že se nad Václavovým hrobem dějí 
zázraky. Na bratra Boleslava, který nastoupil po Václavovi, to mocně zapůsobilo,  

tomu, že se i on obrátil! Svým dětem poskytl křesťanskou výchovu  
jeho dcer, Doubravka, se provdala za polského panovníka a přiměla 

manžela, aby svou zem pokřesťanštil. 
Dějiny Evropy, to jsou také dějiny křesťanství v Evropě. Stojí za povšimnutí, že 

většina evropských národů přijala svobodu a nezávislost spolu s evangeliem.  
ch. Bez evangelia jsou jak jednotliví lidé, tak celé 

národy rychle dezorientováni a podlehnou zmatku. 
duchu evangelia, každá věc má své místo. RODINA je založena 

uznávají rodiče a vychovatele. OBČANÉ poslouchají stát ve 
respektuje přirozený zákon Desatera. Prosme 

evropské světce, aby Evropanům pomohli opět nalézt křesťanskou identitu! 
/z knihy Osudy odvážných, autor Pierre Lefévre, vydalo Karmelitánské nakl.2002/ 



 

� Bylo v Božím plánu lidské utrpení a smrt? 

Bůh nechce, aby lidé trpěli a umírali. Jeho původním plánem pro 
člověka byl ráj: v ěčný život v pokoji s Bohem, s ostatními lidmi  
a s přírodou, v pokoji mezi mužem a ženou. [374-379, 384,400] 

Někdy tušíme, jaký by život měl být, jací bychom měli být my, ale ve 
skutečnosti žijeme v nepokoji se sebou samými, jsme vláčeni vlastním 
strachem a nekontrolovanými emocemi, přišli jsme o svou původní harmonii 
se světem i s Bohem. Písmo svaté toto odcizení vyjadřuje příběhem  
o „prvotním hříchu“. Protože se vloudil hřích, museli Adam a Eva opustit ráj, 
ve kterém žili v harmonickém vztahu mezi sebou navzájem a s Bohem. 
Namáhavá práce, utrpení, smrtelnost a náchylnost ke hříchu jsou průvodními 
znaky ztraceného ráje. 

Různá oznámení 
Na 1. sobotu v říjnu vypravuje naše farnost autobus do Koclířova při 
příležitosti mariánské konference Světového apoštolátu Fatimy a jubilea 250 let 
královéhradecké diecéze (viz plakátek vpravo). K oslavě jsou zváni poutníci z celé 
ČR. Autobus bude odjíždět ze Starého Jičína-náměstí v 7:30 hod. Cena za 
dopravu pro dospělé Kč 250, děti a mládež zdarma. Návrat do 21 hod. Zapište se, 
prosíme, na listinu v předsíni našeho kostela. 

V sobotu 11. října 2014 pořádá farnost Nový Jičín pouť k Panně Marii  
na Turzovku na Slovensko s výjezdem až nahoru k nově 
postavenému kostelu. Mše sv. na hoře bude v 11 hodin. Odjezd 
autobusu z Nového Jičína v 7:30 hod. od fulnecké zastávky (pod 
farním kostelem), cena za dopravu 120,- Kč. Je možno se 
závazně přihlašovat u pánů kostelníků v sakristii farního kostela. 
Návrat se předpokládá kolem 16-17 hod. Autobus pojede také 
přes Starý Jičín okolo 7.hodiny (bude upřesněno). Můžete se 
zapisovat na pultíku v našem kostele. Bližší informace podá 
p.Holeňa na tel.č.603 337 429. 

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na 
duchovní obnovu na téma „Maria a Eucharistie“, která má přímou souvislost 
s vyhlášenou přípravou na eucharistické kongresy v roce 2015. Duchovní obnova 
se uskuteční ve dnech 11.-12. října 2014. Program začíná v sobotu 9:00 mší sv. 
v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S.Siarda 
L.Trochtová). Zakončení v neděli ve 13:00. Z důvodu omezené kapacity je nutné 
se přihlásit do 6.10.2014: e-mail: info@premonstratky.cz. Informace také na 
www. premonstratky.cz/centrum. 

Oznámení - další dětská mše svatá bude 10. října 2014. V době od 12-17.října 
se o.Petr zúčastní kněžských exercicií. Zastupovat jej bude o.Ladislav Stanečka.  

MARIÁNSKÁ KONFERENCE WAF ČR - JUBILEJNÍ NOVÉNA 350 LET DIECÉZE 
NÁRODNÍ CENTRUM SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČR 

KOCLÍ ŘOV – ČM FATIMA 
1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 4. října 2014 

10.30 hod. MŠE SVATÁ - jubileum 350 let diecéze 
hl. celebrant: J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 

Hlavní tribuna areálu sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě Koclířov 
Doprovází smíšený pěvecký sbor Musica Animata z Třebíče 

Zásvětný průvod se sochou Panny Marie Fatimské  
areálem ČM Fatimy do kostela sv. Filomény a sv. Jakuba st. - obnova 

zasvěcení. Doprovází dechová hudba 

17.00 hod. MŠE SVATÁ 1. mariánské soboty 
hl. celebrant: J.E. Mons. Josef Kajnek 

Kostel ČM Fatimy s přenosem do celého střediska 
Zakončení společnou modlitbou u památníku Anděla Míru ČR  
Hlavní odpolední program MARIÁNSKÉ KONFERENCE: 

Kostel ČM Fatimy 
14.00 hod. „Fatima - naše naděje“ – příklad života blahoslavených pasáčků 

Františka a Hyacinty a sv. Jana Pavla II. 
15.30 hod. Přednáška „Jubileum diecéze“ - PhDr. Jana Croy, historička 

Doprovodný program: 
celonoční adorace za povolání: pátek 3. 10. od 22.00 hod. do soboty 4. 10. v 8.00 hod. 

8.00 hod. Sv. růženec (Radostný), 10.00 hod. Sv. růženec (Bolestný) 
13.15 hod. Sv. růženec (Slavný – rozjímavý) na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

16.30 hod. Sv. růženec na úmysly poutníků (Světla) 
12.30 hod. Přednáška „Život a poslání P. Eliase Velly, exorcisty v ČR“ 

15.00 hod. Katecheze a program pro děti – „František a Hyacinta“ 
klubovna na nádvoří Dvou Srdcí 

Příležitost ke svátosti smíření ve zpovědní síni otce Pia – suterén ČM Fatimy 
Občerstvení: restaurace Fatima, domácí udírna v areálu, klášterní kavárna a cukrárna aj. 

SLAVNOSTNÍ KONCERT K JUBILEU 350 LET DIECÉZE  
v 15.30 hod. FARNÍ KOSTEL - Smíšený pěvecký sbor Musica Animata z Třebíče 

HLAVNÍ HOSTÉ: 
J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., sídelní biskup královéhradecký 
J.E.. Mons. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký 
Mons. Josef Socha, papežský prelát a generální vikář 
PhDr. Jana Croy, historička, autorka jubilejní knihy o diecézi 
Václav Čáp, asistent a překladatel seminářů P. Eliase Velly OFM.Conv. 
Dechová hudba svitavského regionu, Vedoucí regionů WAF ČR 
Kněží, jáhnové, bohoslovci a všichni drazí poutníci a diecézáni 

 
Mariánský seminář: 2. - 5. 10. 2014 

Kontakt, rezervace ubytování: Recepce ČM Fatimy: e-mail:recepce@cm-fatima.cz ; 
Mob.: 731 646 800; www.cm-fatima.cz 


