
 
6. října –  12. října 2014, MEZIDOBÍ, Žaltář  III. týden

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
6.10. 

Pondělí 27. týdne 
v mezidobí, 

památka  
sv. Bruna, kněze 

Loučka 9:00 
hodová mše sv. 
mládež Lou

St. Jičín 17:30 
za živé ro
a Panny Marie

Úterý 
7.10. 

Památka Panny 
Marie růžencové  St. Jičín 17:30 

za členy živého r
farníky, kte
růženec, za ctitele Panny Marie

Středa 
 8.10. 

Středa 27. týdne 
v mezidobí, 

votivní mše svaté 
ke svatému 

Josefovi 

Loučka 16:00 mše svatá

St. Jičín 

17:30 
 

18:30 
 

za maminku 
svátku, za posilu ve stá
modlitební spole
Nejsvětě

Čtvrtek 
9.10. 

Čtvrtek 27.týdne 
v mezidobí, 

památka  
sv. Dionýsia, 

druhů,mučedníků 

Petřkovice 16:00 měsíční mše svatá

Bernartice 17:30 
za rodiče Kroupovy, živou 
a zemřelou rodinu

Pátek 
10.10. 

Pátek 27. týdne  
v mezidobí 

Bernartice 16:00 
na poděkování P.Bohu za 50 let 
společného života manžel
Papákových a Davidových

St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 
Vahalíka, manželku
z obou stran, ochranu Boží a 
Panny Marie

Sobota 
11.10. 

 
Sobotní památka 

Panny Marie 
 

Bernartice 11:00 
za † před
a Turkové a za živé rodiny

Hůrka 14:00 za hasiče z

St. Jičín 17:30 za farníky

Neděle 
12.10. 

28. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ  

 
sčítání farníků 

St. Jičín  7:45 
na poděkování za p
s prosbou o další ochranu 
P.Marie a dary Ducha svatého

Bernartice 9:15 
za † Jarmilu a Josefa Janovsk
za živou rodinu

St. Lhota 10:00 mše svatá

ř  III. týden 
Úmysl mše svaté 

odová mše sv. za děti a 
mládež Loučky 
za živé rodiny, Boží ochranu  
a Panny Marie 
členy živého růžence, za 

farníky, kteří se modlí svatý 
ůženec, za ctitele Panny Marie 

mše svatá 

za maminku Věru k jejímu 
svátku, za posilu ve stáří 
modlitební společenství před 

ětější Svátostí Oltářní 
 

ě ční mše svatá 

za rodiče Kroupovy, živou  
řelou rodinu 

ěkování P.Bohu za 50 let 
čného života manželů 

Papákových a Davidových 
ětská mše svatá za † Aloise 

Vahalíka, manželku, rodiče 
obou stran, ochranu Boží a 

Marie pro celou rodinu 
ředky rodiny Hanzelkové 

a Turkové a za živé rodiny 

za hasiče z Hůrky, žehnání vozu  

za farníky 

ěkování za přijaté milosti 
prosbou o další ochranu 

P.Marie a dary Ducha svatého 
Jarmilu a Josefa Janovské,  

za živou rodinu 

mše svatá 
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Jednou jeden vesničan energicky zabušil na t
vrata kláštera. Když bratr vrátný otev
a ukázal mu nádherný hrozen vína. 

„Bratře vrátný,“ oslovil mnicha, „víš, komu chci darovat tento 
hrozen vína, který je nejkrásnější z celé

„Asi našemu představenému nebo n

„Ne, ne. Tobě!“ 

„Mně?“ Bratr vrátný celý zčervenal radostí. „Ty ho chceš darovat práv

„Jistě, protože jsi se mnou vždycky jednal p
když jsem něco potřeboval. Chci ti tímhle hroznem vína ud
Ta jednoduchá a ryzí radost, která se zrcadlila bratru vrátnému v
také vesničana. 

Bratr vrátný si položil hrozen vína tak, aby na n
celé ráno. Byl to opravdu nádherný hrozen. A tu ho n
hrozen nedonesl otci opatovi, abych ud
a zaklepal u opata. Otec opat se up
v klášteře je jeden starý nemocný bratr, a pomyslel si: „Donesu mu hrozen, a tak 
se chudák trochu potěší.“ Hrozen vína tedy putoval dál. Ale nez
nemocného bratra. Toho napadlo, že by tím hrozn
se celé dny potí u kamínek. A tak mu hrozen poslal. Ale bratr kucha
bratru sakristiánovi (aby mu také udě
bratrovi z kláštera a ten ho dal dalšímu a ten zase dalšímu.
který putoval od bratra k bratrovi, skonč
radosti). Tak se uzavřel kruh. Kruh radosti

……………………………………………………………………………..

Neměli bychom čekat, že začne n
radosti právě dnes. Často stačí malinká jisk
Stačí jiskřička dobroty a svět se začne m

Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to 
zvětšuje, čím víc se rozdává . Je to jediný podnik, ve kterém 
tím víc se vyd ělá. Daruj lásku, rozhazuj ji, rozši
naplň jí tašky, dávej ji do košů, nalej ji do sklenic a zítra jí bude daleko víc,
než když jsi začal rozdávat. 

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

27. neděle v mezidobí  45./ro čník V.   

ti svou Bibli jako dopisy Boží a nezapomeň odepisovat.“ 

an energicky zabušil na těžká dubová 
vrata kláštera. Když bratr vrátný otevřel, vesničan se usmál  

 

e vrátný,“ oslovil mnicha, „víš, komu chci darovat tento 
celé mé vinice?“ 

edstavenému nebo nějakému otci z kláštera.“ 

červenal radostí. „Ty ho chceš darovat právě mně?“ 

, protože jsi se mnou vždycky jednal přátelsky a pokaždé jsi mi pomohl, 
eboval. Chci ti tímhle hroznem vína udělat radost.“  

Ta jednoduchá a ryzí radost, která se zrcadlila bratru vrátnému v očích, ozářila 

tný si položil hrozen vína tak, aby na něj dobře viděl, a díval se na něj 
celé ráno. Byl to opravdu nádherný hrozen. A tu ho něco napadlo: „Proč bych ten 
hrozen nedonesl otci opatovi, abych udělal radost také jemu?“ Vzal hrozen  

at se upřímně zaradoval. Ale vzpomněl si, že 
e je jeden starý nemocný bratr, a pomyslel si: „Donesu mu hrozen, a tak 

ší.“ Hrozen vína tedy putoval dál. Ale nezůstal dlouho v cele 
nemocného bratra. Toho napadlo, že by tím hroznem potěšil bratra kuchaře, který 
se celé dny potí u kamínek. A tak mu hrozen poslal. Ale bratr kuchař ho daroval 

(aby mu také udělal radost), ten ho zase donesl nejmladšímu 
kláštera a ten ho dal dalšímu a ten zase dalšímu. Nakonec hrozen, 

bratrovi, skončil u bratra vrátného (aby mu přinesl trochu 
radosti.  

…………………………………………………………………………….. 

čne někdo druhý.  Měli bychom začít ten kruh 
í malinká jiskřička, aby se vytvořil ohromný plamen. 

čne měnit.  

Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který se 
. Je to jediný podnik, ve kterém čím víc se utratí, 

. Daruj lásku, rozhazuj ji, rozšiřuj ji do čtyř světových stran, 
ů, nalej ji do sklenic a zítra jí bude daleko víc, 

/Příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero, nakl. Portál1996/ 



 

� Jakou roli hraje Písmo svaté v církvi? 

Církev čerpá život a sílu z Písma svatého. [103-104, 131-133, 141] 

Kromě Ježíšovy přítomnosti v Eucharistii neprokazuje církev ničemu takovou 
úctu jako Boží přítomnosti v Písmu svatém. Při mši svaté nasloucháme 
slovům evangelia vestoje, protože k nám lidskými slovy promlouvá Bůh sám. 

� Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? 

Odpovídat Bohu znamená věřit mu. [142-149] 

Ten, kdo chce věřit, potřebuje „chápavé srdce“ (1 Král 3,9). Bůh nás oslovuje 
nejrůznějšími způsoby. V každém setkání dvou lidí, v každém hlubokém 
zážitku z přírody, v každé zdánlivé náhodě, v každé výzvě i v každém trápení 
se ukrývá Boží výzva. A Bůh k nám promlouvá ještě zřetelněji svým slovem 
nebo hlasem našeho svědomí. Obrací se na nás jako na své přátele. Proto 
bychom mu také měli jako přátelé odpovídat a věřit mu, dát mu naprostou 
důvěru, neustále se učit, jak mu lépe rozumět, a bez výhrad přijímat jeho vůli.  
*************************************************************** 
…Buď pochválen, m ůj Pane, spolu se vším svým stvo řením, 
především s panem bratrem Sluncem, 
jenž je dnem a skrze n ěhož nám dáváš sv ětlo. 
A on je krásný a zá ří velikým jasem; 
tvým, Nejvyšší, je obrazem. 
 
Buď pochválen, m ůj Pane, za sestru Lunu a za hv ězdy, 
na nebi jsi je stvo řil jasné, vzácné a krásné. 
 
Buď pochválen, m ůj Pane, za bratra vítr, 
za vzduch a oblaka, za jasnou oblohu a každé po časí, 
jímž dáváš svým tvor ům obživu. 
 
Buď pochválen, m ůj Pane, za sestru vodu, 
která je moc užite čná, pokorná, vzácná a čistá. 

Buď pochválen, m ůj Pane, za bratra ohe ň, 
kterým osv ětluješ noc, 
a on je krásný, veselý, silný a mocný. 

Buď pochválen, m ůj Pane, za naši sestru, matku Zemi, 
která nás živí a stará se o nás 
a vydává rozli čné plody s pestrými kv ěty a bylinami… 

Píseň bratra Slunce aneb Chvalozpěv všeho stvoření sv.Františka z Assisi 

Různá oznámení 
Téměř osmset let po vzniku Chvalozpěvu všeho stvoření sv.Františka  
si vás dovolujeme pozvat na Putování Františkovou stezkou 
v Blahutovicích s bratry kapucíny z Olomouce. Pouť zahájíme 
v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích v neděli 5.října  
ve 14.30 hod. a koná se v rámci oslavy svátku sv Františka z Assisi. 
Srdečně vás zvou: členové spolku Bayerův odkaz, bratři kapucíni, 
rodáci z Německa a další přátelé svatého Františka z Assisi. Pro 
poutníky je připraveno malé občerstvení.  
*************************************************************** 
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 , více na 
www.premonstratky.cz/centrum 
*************************************************************** 
VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY – uskuteční se ve dnech 
24. – 26. října 2014 na Velehradě. Součástí víkendu jsou přednášky 
zaměřené na „radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu  
a prohloubení duchovního života. Během víkendu je příležitost ke společným 
modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti 
pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.  
Cena víkendového pobytu (zahrnující ubytování a stravu): 
Velehrad - poutní dům Stojanov: 
2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení: 840,- Kč 
1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení: 900,- Kč 
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 960,- Kč 
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1060,- Kč 
(jednotlivcům nelze objednat 2 lůžkový pokoj s WC) 
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: 
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141. 
 
FARNÍ RODINNÁ HRA - Na dětské mši sv. 10. 10. se budeme věnovat 
Noemovi a jeho rodině. Příběh si můžeme předem přečíst v bibli. 
 
Spoustu informací týkajících se naší farnosti se nyní můžete dozvědět na 
nových farních webových stránkách http://farnostsj.ic.cz, kde je pravidelně 
aktualizován POŘAD BOHOSLUŽEB. Rovněž tam můžete najít AKTUÁLNÍ ČÍSLO 
FARNÍHO ZPRAVODAJE. Je tam ale také spousta nedodělaných odkazů. Pokud 
byste tedy měli jakýkoliv příspěvek nebo byste chtěli cokoliv přidat či doplnit, 
pošlete, prosíme, svůj námět na adresu farnostsj@centrum.cz. Děkujeme ☺ 


