
9. listopadu – 15. listopadu 2015, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

 

Pondělí 

9.11. 
Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

St. Jičín 16:30 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a za živou  

a † rodinu Sládečkovu a 

ochranu Panny Marie  

 Jičina 9:00 mše svatá /P.Pawel Dobija/ 

 Petřkovice 9:00 mše svatá /P.František Dostál/ 

Úterý 

10.11. 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže  

a učitele církve 
St. Jičín 

14:30 

16:30 

 

 

 

pohřeb–Ludmila Maloušková 

za † Antonii Sudolskou, 

manžela, duše v očistci  

a Boží ochranu pro živou 

rodinu 

Středa 

 11.11. 

Památka sv. 

Martina, biskupa 
St. Jičín 16:30 

za farníky 
po mši svaté modlitební 

společenství před Nejsvětější 

Svátostí Oltářní   

Čtvrtek 

12.11. 

Památka sv. 

Josafata, biskupa  

a mučedníka 
Bernartice 17:30 

za živou rodinu s prosbou  

o ochranu Panny Marie 

Pátek 

13.11. 

Památka sv. 

Anežky České, 

panny 

St. Jičín 16:30 

dětská mše svatá  
na poděkování Pánu Bohu 

za obdržené dary a milosti  

s prosbou o Boží požehnání 

a ochranu Panny Marie pro 

celou rodinu a za duše  

v očistci 

Bernartice 17:30 
za † Antonína 

Machovského a rodiče 

Sobota 

14.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie  
St. Jičín 16:30 

za rodiny Kittrichovu, 

Kremlovu, Gerykovu  

a Hermanovu 

křest – Linda Pospěchová 

Neděle 

15.11. 

 

33. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 
 

St. Jičín  7:45 
za † rodiče Žemlovy, živou a 

† rodinu Žemlovu, Kuncovu, 

Šimíčkovu a duše v očistci 

Bernartice 9:15 za † Mons. Milana Koubu 

Palačov 9:15 hodová mše svatá  

St. Lhota 10:30 mše svatá /P.Pawel Dobija/ 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín   

8. 11. 2015 – 32. neděle v mezidobí   50./ročník VI.  

„Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý úmysl se před Bohem neztratí.“ 

 

Jsou ´blahoslavení chudí v duchu´ 
ducha mdlého? 

Pokud chce někdo vyjádřit pochybnost nad  intelektuální bystrostí 
někoho jiného, tak ho mnohdy označí jako „ducha mdlého“ nebo 
„chudého duchem“. Ježíš použil stejný výraz. Ale myslel to (asi) trochu 
jinak… 

Být „chudý duchem“ (v jiných překladech bible „chudý 
v duchu“ nebo „mít duši chudého“), neznamená posuzování 
intelektu, ani schvalování vnější nouze či bídy. Tento výrok 
nemluví ani tak o chudobě vnější, jako spíše o chudobě 
vnitřní – o stavu našeho nitra, naší mysli. 

 „Chudí v duchu“ si uvědomují  svou závislost na Bohu, stojí o jeho 
milosrdenství a s vděčností přijímají vše, co Bůh v jejich životech koná. 
„Chudí v duchu“ jsou opakem těch, kteří jsou „mistři světa“,  kteří si vše 
nárokují, kteří mají ve všem jasno a vděčnost za cokoli je jim vzdálená. 
Ježíš právě „chudé v duchu“ označuje jako „blahoslavené“, což 
v biblickém kontextu znamená ty, kdo jsou šťastní nebo také Bohu milí. 

Bohu milý a šťastný člověk je ten, 

kdo si uvědomuje svou závislost na Bohu 

a celé své štěstí očekává od něj. 

Tento postoj člověka osvobozuje 

a zbavuje závislosti na nepodstatných věcech. 

A otvírá nám oči i srdce pro potřeby bližních. 
/www.vira.cz/ 



 

 Čím se inspiruje láska k chudým? 

Láska k chudým musí být poznávacím znamením křesťanů. Chudé 

nelze odbýt jen nějakou almužnou, protože mají právo na 

spravedlnost. Křesťané mají povinnost dělit se o to, co mají. 

Příkladem lásky k chudým je Ježíš Kristus. [2443-2446] 

Ježíšovo horské kázání začíná slovy: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť 

jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Láska k chudým se uskutečňuje úsilím 

směřujícím proti hmotné chudobě a také proti četným formám kulturní, 

mravní a náboženské chudoby. Skutky duchovního i tělesného 

milosrdenství a četné dobročinné instituce vzniklé během staletí jsou 

konkrétním svědectvím přednostní lásky k chudým, která charakterizuje 

Ježíšovy učedníky. Láska k chudým se inspiruje evangeliem 

blahoslavenství a Ježíšovým příkladem v jeho stálé pozornosti k chudým: 

„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,  

pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). 

Různá oznámení 
Srdečně vás zveme na duchovní obnovu s knězem  

a misionářem P. Peterem Krenickým, která se 

uskuteční v sobotu 21.  listopadu 2015 

v jedinečném prostředí Kongresového centra ve Zlíně. Motto 

duchovní obnovy je „KDO JE MŮJ BLIŽNÍ?“ Lk 10, 25-37 

Podrobnější informace o programu naleznete na vývěsce v našem kostele. 
 

Otec Peter Krenický je známý především svým požehnaným působením  
na Ukrajině, kde slouží již od roku 1993. V loňském roce nás při duchovní 
obnově velmi obohatil příběhy ze svého každodenního života v Melitopoli, kde 
působí. Svědčil o síle modlitby a zázracích, které Bůh ve válkou zasažené 
Ukrajině koná. Přijďte prožít výjimečnou duchovní obnovu s knězem, který  
při své službě denně zakouší Boží lásku a milosrdenství. 
  

Po skončení duchovní obnovy proběhne BENEFIČNÍ KONCERT  

PRO UKRAJINU. Vystoupí úspěšný pěvecký sbor Cantica Laetitia  

za doprovodu komorního orchestru.  Výtěžek koncertu bude 

prostřednictvím P. Krenického věnován potřebným lidem na Ukrajině. Bude 
využit např. k zakoupení stroje, který umí ze zbytků kukuřice a obilí vyrábět 
brikety na otop, aby mohli lidé v Melitopoli a okolí přežít blížící se zimu. 

Na duchovní obnovu se můžete přihlašovat již nyní prostřednictvím 
registračního formuláře na www.duchovniobnova.cz nebo v prodejně knih Veni 

na Sadové ulici ve Zlíně. Příspěvek na organizaci duchovní obnovy činí 49 Kč. 
Vstupenky na koncert bude možno zakoupit od 9. 11. 2015 online  
na internetových stránkách www.credonadacnifond.cz, nebo v prodejně Veni na 
Sadové ulici ve Zlíně. Vstupné na koncert je 299 Kč. Pro prvních pět set 
přihlášených platí snížená cena 199 Kč. 
Neváhejte s přihlášením, kapacita sálu je omezená! V přihlášce  
na duchovní obnovu naleznete také možnost objednávky obědů. Obědy se 

budou vydávat v prostorách Kongresového centra. 
  

Pořadatelem duchovní obnovy je nadační fond CREDO. Akce se uskuteční  

ve spolupráci s římskokatolickou farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 
Záštitu převzal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský. 
  

Prosíme vás o modlitbu za požehnání této duchovní obnovy, za zdraví otce 
Petera Krenického. Organizační tým duchovní obnovy vám přeje požehnané dny 

a těší se na setkání.  
 

Římskokatolická farnost sv. Václava ve Starém Jičíně 
srdečně zve všechny farníky, zájemce a rodiny na 

 
UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU 

„CÍRKEVNÍ SILVESTR“- SETKÁNÍ FARNÍKŮ 

Neděle Ježíše Krista Krále 22. 11. 2015 

 
14.30 hod - chrám sv. Václava -  ADORACE  

   -  poděkování za uplynulý církevní rok 
 

15.30 hod -  hasičská zbrojnice ve Vlčnově 
-  společné posezení a zábava 

Kdo můžete, přineste, prosím něco dobrého ke kávě a čaji. 

Vhodná příležitost ke společnému setkání farníků! 

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice zve všechny muže na besedu pro táty  
v pondělí 23. listopadu 2015 od 18:00 hodin v městské knihovně  

v Hranicích (Masarykovo náměstí 71). Besedu povede Mgr. František Zakopal, 

lektor a psycholog s mnohaletou praxí a se zkušenostmi získanými nejen v ČR, ale 
i v zahraničí. Zabývá se vzděláváním dospělých, zejména v oblasti profesionální 

komunikace v krizových situacích, vyjednávání, asertivity a týmové spolupráce, 
zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů. V současné době spolupracuje s CPR 

Vyškov. Příspěvek 50 Kč. Informace na www.hranice.dcpr.cz, email: 

cprhranice@ado.cz. 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fprihlaska%2Educhovniobnova%2Ecz%2Fkrenicky%2Dpeter%2Dzlin%2D2015
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecredonadacnifond%2Ecz
http://www.hranice.dcpr.cz/

