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15. srpna – 21. srpna 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden
Den

Liturgická oslava

Místo
St. Jičín

Pondělí
15.8.

Úterý
16.8.

Slavnost
Nanebevzetí
Panny Marie

Sv. Štěpána Uherského

Středa
17.8.

Středa 20. týdne
v mezidobí

Čtvrtek
18.8.

Čtvrtek 20. týdne
v mezidobí

Pátek
19.8.

Sv. Jana Eudese,
kněze

Sobota
20.8.

Neděle
21.8.

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

Čas

Úmysl mše svaté

17:30

za † Josefa Pospěcha,
† rodiče z obou stran
a ochranu Boží a Panny
Marie pro živou rodinu

Bernartice

17:30

mše svatá /o.Jiří/

Heřmanice

15:00

mše svatá /o. Jaroslav Stříž/

Petřkovice

16:00

mše svatá /o. Petr/

St. Jičín

17:00

na úmysl otce biskupa

St. Jičín

17:00

Loučka
Palačov
Bernartice

17:00
16:00
17:30

St. Jičín

17:00

Bernartice

17:30

St. Jičín

17:00

na poděkování Pánu Bohu
za přijatá dobrodiní,
za † rodiče, 2 syny, duše
v očistci, ochranu Boží
a P.Marie pro živé rodiny
modlitební společenství
mše svatá /o.Jiří/
mše svatá
mše svatá
za † Zdeňka Hrachovce,
dvoje rodiče, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny
mše svatá
za rodiče Grygaříkovy
a Šindlerovy, živou
a † rodinu a duše v očistci
za † Blaženu Vahalíkovou,
† manžela, syna, zetě,
dvoje rodiče, za dar zdraví,
ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

St. Jičín

7:45

Bernartice

9:15

mše svatá

St. Lhota

10:00

mše svatá - hody

21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

14. 8. 2016 –

20. neděle v mezidobí

38./ročník

VII.

„Jeho Slovo je jako med - nejblíž k němu mají pilné včelky.“

Naše putování na SDM
začalo odpoledne ve středu 20.
července
v Ostravě-Zábřehu
mší svatou s otcem biskupem
F. V. Lobkowiczem. Po mši svaté
jsme my, mladí ostravskoopavské diecéze, vyjeli sedmi
autobusy na předprogram do
Polska. Tam jsme byli rozděleni
do farností sosnowické diecéze,
kde
nás
přivítali
místní
duchovní a rodiny, u kterých jsme bydleli po celou dobu předprogramu. Spolu s námi
tam byli ubytováni i jiní cizinci, kteří přijeli jako my na předprogram. Spolu jsme
putovali do Čenstochové k Panně Marii, navštívili koncentrační tábory Osvětim
a Birkenau a trávili společný čas s polskými rodinami. V pondělí 25. jsme se již
přesunuli do Krakova. V Krakově ubytovali celou naši diecézi v jedné škole a ještě přijeli
další mladí poutníci, kteří neměli předprogram. Celý týden v Krakově byl opravdu
nabitý. Čeští poutníci měli navíc vlastní program v Českém národním centru v areálu
Mogila vytvořený Českou sekcí pro mládež, pod vedením otce Jendy Balíka.
Mezinárodně pak byly programy konané v parku Blonia anebo pouť do Sanktuaria
Bozego Milosierdzia v Lagiewnikach, kde byla v květnu konána česká národní pouť.
Tyto náročné, ale přesto skvělé dny byly zakončeny v Campusu Misericordiae mší
svatou se Svatým otcem, odkud jsme v neděli po noci strávené pod širákem odešli
nadšeni a plni milostí a Ducha Svatého zpátky do škol, vyčkat na odjezd domů do Česka.
Do Ostravy jsme se dostali kolem půlnoci, kde nás s úsměvem vítali naši rodiče.
Mohli jste být s námi prostřednictvím TV
Noe,
rádia
Proglas
a
dalších
médií
a především děkujeme za modlitby a duchovní
podporu. Moc si toho vážíme a kéž Vám budeme
dlouho světlem do Vašich dní.
Za mladé farníky Maruška a Verča Dorazilovy,
Gabča a Peťa Ulrychovy, Katka Váňová, Terka
a Jenda Šimíčkovi, Marek Glogar, Terka a Zbyňa
Vahalíkovi 

Anketa - ohlasy naší mládeže
1. Jaký je váš největší zážitek ze SDM?
Peťa: „Zážitků byla spousta, ale největší byl jednoznačně ten, jak jsme stáli asi 3 m
od Sv. otce, když právě projížděl ulicemi Krakówa. Žehnal nám a byla to síla.“
Terka V.: „Asi setkání s papežem. Byla jsem od něho asi 3 metry a dostali jsme
požehnání, takže mě to provázelo celé SDM.“
2. Jak na vás zapůsobil sv. otec František?
Gabča: „František je TOP!“
Verča: „Tak, že jsem to musela jít oslavit.. (zmrzlinou :D)“
3.Co říkáte na program v ČNC?
Terka Š.: „Ten byl skvělý, moc se mi líbily
promluvy
biskupů
doprovázené
krásnými
písničkami SBMky a také to, že jsem se v ČNC
mohla seznámit se spoustou nových lidí.“
/pozn.: ČNC=České národní centrum, SBM = Schola brněnské mládeže/

Gabča: „Program byl skvostný a byl vidět
obrovský kus práce. Nutno vyzdvihnout SBMku,
která tomu všemu dodávala šťávu.“
4. Jak se vám líbilo ubytování v polských rodinách na předprogramu?
Peťa: „Byly jsme se sestrou přiděleny do farnosti Rogóźnik do rodiny
vysokoškolských profesorů. Zpočátku jsme měly trošku obavy, o čem se budeme
bavit, ale pak jsme si okamžitě padli do oka a byla sranda. Starali se o nás jako
o vlastní, vyvařovali nám, dokonce nás nazývali svými dcerami a po 5 dnech nás
do Krakówa vůbec nechtěli pustit. Do teď jsme s nimi v kontaktu.“
Maruška: „No, klobouk dolů před Poláky. Ubytování v rodinách bylo úžasné. Polské
rodiny se o nás staraly jako o vlastní. Měly pro nás nachystaný program, takže jsme
neměli ani chviličku čas se nudit. Opravdu, jejich pohostinnost byla velkolepá.“
5. Jak na vás zapůsobila kultura/mentalita ostatních národů světa?
Zbyňa: „Bylo vidět, že víru žijí dost jinak než my. Jsou mnohem živější
a společenštější. Ku příkladu Indové, Italové a státy Afriky. To byly asi nejživější
a nejhlučnější národy co si vzpomínám. A když k tomu přidám další a další národy..
v pěkném řečeno: chodící hluk a kravál.“
Verča: „Dobře :D, Italové se ukázali jako dobří baviči.“
6. Seznámili jste se tam s nějakými cizinci? S kým?
Terka Š.: „Joooo, poznávat lidi z cizích zemí mě moc bavilo. Seznámila jsem se třeba
s lidmi z Malajsie, Itálie, Arizony, Ugandy a samozřejmě nesmím zapomenout
na Poláky.“

Terka V.: „Předprogram s námi sdílela Uganda, takže se z nás stali velcí kamarádi
. Nechybělo taky Polsko, Indie nebo Británie.”
7. Neměli jste strach putovat na tak velkou akci?
Zbyňa: „Vůbec. Bezpečnost tam byla velká a i kdyby se něco stalo, bylo by
krásné umřít na takové akci s papežem :D“
Gabča: „Ano, měla jsem strach. Když se blížil 20. červenec, pokládala jsem si
otázky, proč tam vůbec jedu, když se ve světě dějí takové hrůzy. Také mě trošku
odrazovalo to obrovské množství lidí.“
8. Co říkáte na polskou organizaci a zabezpečení?
Maruška: „Některým lidem připadalo slabé zabezpečení, ale z mé strany bylo
dostatečné a cítila jsem se bezpečně. Co se týká organizace, tak bych se znova
opakovala - klobouk dolů.“
Terka V.: „Jedním slovem borci  cítila jsem se bezpečněji než kdy jindy “
9. I přes veškeré komplikace, které vás tam potkali, jeli byste na SDM
znovu a proč?
Verča: „Samozřejmě, ale ne v nejbližší době, proto jsem ráda, že je to co 3(2)
roky.“
Maruška: „S komplikacemi jsem se tam moc nesetkala. Sice na studenou sprchu
jsem si dlouho nemohla zvyknout, ale v horkém počasí nakonec přišla vhod.
Fronty na jídlo za doprovodu zpěvu taky rychle utekly a někdy davy, ve kterých
jsme se museli držet za ruce, abychom se neztratili, k tomu prostě patřily. SDM
bych rozhodně doporučila každému, protože tam člověk zakusí, jak je církev
veliká a živá, získá spoustu zkušeností, kamarádů a zážitků, ze kterých může
dlouho čerpat.“
10. Pojedete na nejbližší Národní setkání mládeže 2017 v Olomouci
a doporučili byste zúčastnit se dalším mladým z naší farnosti?
Terka Š.: „Určitě, doufám, že to
vyjde. A mladým bych chtěla říct,
nemějte strach jet, zažijete spoustu
legrace, poznáte spoustu nových lidí
a hlavně prohloubíte svou víru.“
Peťa:
„Zřejmě
ano.
Jeďte,
zBohatnete!“

Různá oznámení
V pondělí 22. srpna v 18:00 hod proběhne schůzka farní rady ve farní klubovně.
Na programu bude příprava na děkovnou pobožnost k ukončení oprav s požehnáním
opravených křížů. Dále připravujeme farní pouť do TV NOE a ostravské katedrály
v termínu 17. září 2016.

