
 

20. června – 26. června 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.6. 

Pondělí 12. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Antonii Slavíkovou,  

† manžela, † syna a † zetě 

Jaroslava, živou rodinu, Boží 

ochranu a Panny Marie 

Úterý 

21.6. 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 
St. Jičín 17:00 

za Marii Vlčkovou, † manžela 

a dceru, za † rodiče Skýpalovy  

a ochranu Panny Marie  

pro živé rodiny 

Středa 

22.6. 

Sv. Paulína 

Nolánského, biskupa 

Sv. Jana Fishera, 

biskupa, a Tomáše 

Mora, mučedníků 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodiče, 

2 syny, duše v očistci, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny, modlitební společenství 

Loučka 17:00 mše svatá 

Čtvrtek 

23.6. 

Čtvrtek 12. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 15:00 pohřeb - Martin Kovařčík  

Hůrka 16:15 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

24.6. 
Slavnost Narození  

sv. Jana Křtitele 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá za † rodiče 

Mičulkovy, za † tatínka, dar 

zdraví pro živou rodinu  

a ochranu Boží a Panny Marie 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

25.6. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

St. Jičín 

 

 

17:00 

 

 

18:00 

za † Vratislava Dorazila,  

za † rodiče z obou stran, duše 

v očistci a ochranu Panny 

Marie a na poděkování  

za 85 let života 

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Bernartice 13:00  Den obce, mše svatá 

Neděle 

26.6. 

 

13. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  7:45 

za † Martu Kovařčíkovou, 

manžela, dva syny, za řeholní 

sestru Radimu Pavlíkovou,  

za dar zdraví, Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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„Boží Slovo je chléb pro duši, světlo pro oči a síla pro nohy.“ 
 

Každý z nás je v Boží láskyplné péči 
Provazolezec balancuje vysoko na laně. Bez záchranné sítě  

a přinejmenším deset metrů vysoko nad tvrdou zemí před sebou tlačí 
trakař. Zezdola vypadá tak maličký, tak vysoko nahoře a s tím trakařem 
působí trochu legračně. Usmívá se. Dav pod ním ale hledí napjatě vzhůru. 
Krok za krokem pokračuje artista po své uzounké cestičce kupředu až ke 
druhému konci lana. Zaburácí mohutný aplaus. Lano se trochu pohupuje. 
Provazochodec se vzápětí vydává na zpáteční cestu a znovu dospěje  
v pořádku k cíli. Diváci propukají v nadšení. „Přídavek!“ 

Artista dává znamení a dav umlká. „Kdo z vás jde se mnou?“ zeptá se. 
„Koho z vás bych mohl převézt po laně v kolečku?“ 

Samozřejmě ticho jako v hrobě. Který šílenec by se odvážil takového 
kousku? 

„Já pojedu,“ ozve se najednou z úst malého chlapečka. A užuž kluk 
šplhá nahoru a uvelebuje se v trakaři. Jízda začíná: nejprve jedním 
směrem, potom nazpátek. 

Když klučina vyleze na plošince z kolečka, sklízí nekonečné ovace. 
Všichni se k němu vrhají s otázkou: „Jak jsi to dokázal? Jak ses mohl 
odvážit něčeho takového?“ 

A dítě s naprostou samozřejmostí odpoví: „A co 
má být? Vždyť ten tam nahoře, to je můj táta!“ 

Ať už nám život uštědří sebevíc takových 
pochodů po laně, nezapomeňme, že jsme stále 
pečlivě neseni po všech úzkých cestách naším 
nebeským Otcem.  

Ať už se stane cokoliv, ve všem napjatém, 
krásném nebo i těžkém, je Bůh s námi a "veze nás 
v trakaři". 

 
 

/www.vira.cz, zpracováno podle knihy:  
Příběhy nejen pro nemocné,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Pribehy-nejen-pro-nemocne_101581.html


 
 Co je na Božím lidu jedinečné? 

Zakladatelem tohoto lidu je Bůh Otec. Jeho vůdcem je Ježíš Kristus. 

Zdrojem jeho síly je Duch svatý. Vstupní branou k Božímu lidu je křest. 

Jeho důstojnost spočívá ve svobodě Božích dětí. Jeho zákonem je láska. 

Pokud tento lid zachovává věrnost Bohu a hledá nejprve Boží království, 

dokáže měnit svět. [781-786] 

Boží lid se nepodobá žádnému lidskému společenství. Nepodřizuje se nikomu 

než Bohu samému. Má být jako sůl, která dává pokrmům chuť; jako kvas, 

který všechno prokvasí; jako světlo, které zahání temnotu. Ten, kdo patří 

k Božímu lidu, musí počítat s tím, že se dostane do otevřeného konfliktu 

s lidmi, kteří popírají Boží existenci a nedbají na Boží přikázání. Avšak  

ve svobodě Božích dětí se člověk nemusí bát ničeho, dokonce ani smrti. 

Různá oznámení 

o Rozloučení se školním rokem - v pátek 24. června po dětské mši svaté jste 
zváni na farní zahradu, kde bude opékání a posezení u táboráku. Špekáčky, chleba  
a nápoje budou zajištěny. Můžete přinést něco dobrého ke kávě   

o Poslední sobota v měsíci - 25. června bude po mši svaté až do 22. hodiny 
příležitost k tiché adoraci. Zapište se, prosíme, na listinu v předsíni kostela.  

Setkání dětí na Prašivé 

Kluci a holky, 
zveme vás i vaše rodiče a prarodiče v pátek  

1. července 2016 na horu Prašivou v Beskydech, kde se bude konat v pořadí již 18. diecézní 
setkání dětí. Při mši svaté s vděčností poděkujeme našemu Otci za prožitý školní rok  

a budeme prosit o požehnání na prázdniny; poté bude připraven pestrý program. 

Letošní setkání dostalo název SESTRA ZEMĚ VOLÁ KE MNĚ. Společně zalistujeme stránkami 
encykliky Laudato si’ papeže Františka, která pojednává o péči  
o náš společný domov, naši Zemi.  

Program na Prašivé se ponese v duchu sedmi témat (Znečištění, 
Voda, Ohrožené druhy, Místo pro život, Nespravedlnost, Nové cesty 
a Různé názory), která odpovídají sedmi částem 1. kapitoly 
encykliky.  

Těšíme se na společné putování za vodou pro všechny, krásou  
a pestrostí přírody a důstojným životem člověka. Už teď se můžete zapojit do předprogramu 
a napsat sestře Zemi /www.2016.prasivadeti.cz/ 

Areál Kamenité - 10.00 Zahájení a úvodní program - 10.30 Mše svatá   
11.30 Čas na svačinu - 12.00 Výstup ke kostelíku sv. Antonína na Prašivé 

Parkoviště pro farní autobusy i osobní auta bude zajištěno. 
12.30 Program na stanovištích 
15.30 Závěrečné požehnání u kostela svatého Antonína na Prašivé 

Přineste s sebou pro lidi, kteří ušli kus cesty: ponožky (pánské, dámské nebo 
dětské, nové, nejlépe bavlněné) nebo zubní kartáček a pastu. 

Ministranti si s sebou vezměte liturgické oblečení a kněží bílé štoly ke slavení 
mše svaté. POZOR! V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá  
v bazilice ve Frýdku. Pro aktuální informace sledujte den před setkáním tento web. 
Máte dotaz? Kontaktujte nás na kpc@doo.cz nebo tel. 597 822 235. 

Možnosti podpory setkání - děkujeme za Vaši podporu setkání: 

– spolupráce na zajištění programu 
Hledáme pomocníky, muže i ženy, na pomoc při stavění stanů, rozdávání brožurek a další 

činnosti spojené s programem. V případě zájmu nás kontaktujte na lwzatkova@doo.cz. 

– propagace 
Pozvěte své známé a přátele, vyvěste plakát ve vaší obci, škole nebo farnosti. 

– morální a duchovní podpora 
Prosíme o modlitbu za dobré počasí a za všechny spolupracovníky. 

– finanční 
V případě fyzických a právnických osob je možno o výši daru snížit základ pro výpočet 
daně, darovací smlouvu vám vystavíme. Dar můžete uhradit: 
• hotově v pokladně biskupství 
• na účet biskupství 40667002/2700, pro farnosti var. symbol xxxxx82 (kód farnosti + 
82), pro ostatní var. symbol 82 

 

POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI 

Jsme rádi, že Tě můžeme opět pozvat na exercicie pro mládež, které jsou letos i pro 
rodiny s dětmi (hlídání dětí zajištěno). Uskuteční se v termínu 15. – 20. 8. 2016 
v Koclířově u Svitav. 

P. George Biju je 36tiletý kněz vincentiánské kongregace, původem z Indie, působící  
na misiích ve Východní Africe. Kromě mnoha evangelizačních zkušeností má také 
licenciát z morální teologie. Pro rok 2016 byl vincentiánskou kongregací pověřen 
vedením exercicií po celém světě. Navazuje tak na požehnané misie P. Josepha 
Billa a P. Anthonyho Saji, které přinesly po celém světě i v ČR řadu obrácení. 

Trápí Tě otázky, na které neznáš odpověď? Cítíš, že Ti v životě něco chybí? 

Chceš objevit nové možnosti a poznat nové přátele?   
Nebo potřebuješ jen dobít baterky a odreagovat se... 

Exercicie jsou založeny na Písmu svatém a učení je podáváno srozumitelným a vtipným 
způsobem, přitažlivým pro mladé lidi. Duch svatý působí svou láskou a mocí také při 
modlitbách za vnitřní uzdravení. 

Jednotlivé dny začínají adorací a končí mší svatou, během dne jsou 4 přednášky 
s přestávkami na jídlo a odpočinek. Kázání otce Biju bude tlumočeno z angličtiny  
do češtiny. Prostory Koclířovského poutního centra s velkou zahradou a nádhernou 
okolní přírodou vyzývají k procházkám a nabízí prostor ke ztišení a rozjímání. 

Přihláška a další informace na www.billaci.cz 
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