
 

24. října – 30. října 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.10. 

Sv. Antonína Marie 

Klareta, biskupa 
St. Jičín 17:00 

za † Jana Krutílka, rodiče  

a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

Úterý 

25.10. 

Úterý 30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † syna a snachu, dvoje 

rodiče, ochranu Boží a 

Panny Marie a dar zdraví 

Středa 

26.10. 

 Středa 30. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Cigánkovu a Janovskou 

modlitební společenství 

Loučka 17:00 mše svatá /o.Jiří/ 

Čtvrtek 

27.10. 

Čtvrtek 30. týdne  

v mezidobí 

Hůrka 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

28.10. 

Svátek sv. Šimona  

a Judy, apoštolů 

 
STÁTNÍ SVÁTEK ČR 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Horákovu, Vahalovu, 

Holeňovu a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

29.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 

17:00 

 

 

 
18:00 

za Vojtěcha Kantora, rodiče 

z obou stran, živou a † 

rodinu a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

30.10. 

ZMĚNA ČASU 

 (03:00-02:00) 

 

 

31. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 
Hody Vlčnov 

a Bernartice n./O. 

 

St. Jičín  7:45 
za živé a † občany Vlčnova 

/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 

slavnost výročí posvěcení 

kostela, hodová mše svatá 

/o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 

Palačov 14:30 pobožnost na hřbitově /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    23. 10. 2016 – 30. neděle v mezidobí            48./ročník VII.  

„Oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí mne.“ 

 
Na konci minulého školního roku 

při mši svaté se ZŠ Salvátor ve 
Valašském Meziříčí o. Pavel Stefan 

dětem poskytl šest bodů a řekl jim, 

že když si vezmou k srdci alespoň jeden bod, mohou prožít krásné 
prázdniny (nejen). Byl překvapen, když se o prázdninách na táboře 

skautů a skautek ptal na tyto body, kolik dětí si pamatovalo skoro 
všechny. Na druhé straně přicházeli někteří dospělí a chtěli si je zapsat. 

Všech šest bodů se tedy objevilo v nedávném vydání občasníku Život 

farností a my je nyní se svolením o. Pavla přinášíme také vám všem. 

1. Od Pána  

Každý den je darem Boží lásky. Když ještě ráno spíme, Bůh říká: 
„Všechno mám už pro tebe připraveno, všechno je nachystáno, 
naplánováno.“ A my už po probuzení můžeme říct: „Přijímám, věřím, že 
vše, co mě dnes potká, bude pro moje dobro.“ Stejně tak večer 
můžeme za uplynulý den poděkovat a znovu ho přijmout jako dar Boží 
lásky.  

2. Pro Pána  

Největší pohromou v našem životě je, když žijeme pro sebe. Nabízí se 
nám ale daleko lepší alternativa: Můžeme žít pro Pána. Každodenní 
práce, modlitby, snášení různých těžkostí, to vše můžeme nabídnout 
Pánu. Svatý Pavel říká: „Ať jíte nebo pijete, nebo cokoli děláte,  
vše dělejte, jako by to bylo pro Pána. Služte Kristu Pánu!“  

3. S Ním 

Věci můžeme dělat nejenom pro Pána, ale také s Ním. On je stále  
s námi. Nikdy nejsme sami. Můžeme si stále více uvědomovat jeho 
přítomnost. A On je s námi proto, aby nám pomáhal. V každé situaci, 
při každé práci ho můžeš prosit o pomoc, o sílu. Bez něho nedokážeš 
nic.  



4. V Něm 

Ježíš říká: „Zůstaňte v mé lásce! Zůstaňte v mém srdci!“ Svaté Faustýně 
Ježíš řekl: „Jako je dítě obklopeno tělem matky, tak je celý svět ponořen  
do mého milosrdenství.“  

5. On v nás 

Jsme nejenom v Boží lásce jako ryba ve vodě nebo pták ve vzduchu,  
ale můžeme být také živým kostelem, živým svatostánkem. Trojjediný Bůh 
přebývá v našem nitru, v našem srdci. Jedině smrtelný hřích Ho může 
vyhnat ven. Stačí ale dobrá a upřímná zpověď a tento vzácný host se zase 
k nám vrátí. 

6. Skrze nás 

Bůh v nás nepřebývá jen pro nás samotné. Chce se skrze nás přiblížit  
i k druhým lidem. V jednom kostele měli kříž. Kristus na něm byl bez rukou. 
Když se lidé ptali, proč je zde takový kříž, dostali odpověď: „Tento kříž 
jsme našli na smetišti a teď nám připomíná slova sv. Terezie z Avily: „Ježíš 
nemá tady na zemi žádné jiné ruce, které by mohly lidem pomáhat  
než ty tvoje.“ Stejně tak můžeme říct:  

o Ježíš chce naslouchat druhým tvýma ušima.  
o Ježíš se chce dívat tvýma očima.  
o Ježíš chce milovat ostatní lidi tvým srdcem. 

Jsem přesvědčen, že pokud by si někdo vybral jen jeden z těchto bodů, 
vzal si ho k srdci a často se k němu vracel, může prožít nádherný život.  

Každý z těchto bodů můžeme přirovnat ke zvětšovacímu 
sklu. Když pomocí lupy soustředíte sluneční paprsky  
do jednoho místa, můžete zapálit papír, dřevo nebo seno. 
Podobně každý z těchto bodů může soustředit paprsky Boží 
lásky do našeho srdce a zapálit je ohněm Ducha svatého.  

Je možné tu a tam zpytovat svědomí podle těchto bodů anebo se každý 
měsíc soustředit na jeden z nich. Pak tato praxe přinese v našem životě 
hojné ovoce.  /o. Pavel/ 

 

 Za jakých podmínek vystupuje autorita právoplatně? 

Autorita postupuje právoplatně tehdy, když pracuje ve službách 

obecného blaha a když k dosažení těchto cílů užívá přiměřených 

prostředků. [1903-1904, 1921] 

Politická zřízení mají být určována svobodným rozhodnutím občanů a mají 

respektovat princip právního státu, v němž vládne zákon, a nikoliv lidská 

svévole. Lidé ve státě musí mít záruku, že žijí v „právním státě“, ve kterém 

platí pro všechny stejná závazná pravidla. Nikdo se nemusí řídit 

svévolnými a nespravedlivými zákony nebo zákony, které jsou v rozporu 

s přirozeným mravním řádem. Člověk pak má za určitých okolností právo, 

dokonce povinnost postavit se na odpor. 

Různá oznámení 
 

Srdečně Vás zveme na setkání s knězem ZBIGNEWEM CZENDLIKEM  na 

pohodové povídání o jeho životě a také o knize POSTEL, HOSPODA, KOSTEL.  

Součástí besedy bude autogramiáda této knihy, 
kterou bude možné také zakoupit v místě besedy. 

Setkání se koná ve středu 6.10.2016 v SOŠ Educa 
v Novém Jičíně od 18.00 hodin.  Informace  
a vstupenky v Knihkupectví - Jana Fialová, Nový 

Jičín, tel: 556 701 897, email: fialovajana@tiscali.cz. Více informací 
na vývěsce. 
  

Od pátku 4.11. do úterý 8.11.2016 bude v Koclířově probíhat 
duchovní cvičení vedené P.Montfortem Okaa - VE ŠKOLE BOŽÍ LÁSKY. 
P.Montfort je charizmatický katolický kněz a misionář z Nigerie. 
Zahájení v pátek v 18 hod mší svatou, ukončení v úterý obědem. 
Přednášky, meditace, noční vigilie, adorace... Přihláška  
ke stažení na www.cm-fatima.cz, anebo na pultíku v předsíni našeho 
kostela. 

Na Svatém Hostýně se od neděle 13. 11. do pátku 18.11. 2016 
uskuteční duchovní obnova s P.Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve 
východního obřadu, na téma: „VNITŘNÍ UZDRAVENÍ“. Přihlášky  
na adrese: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem, anebo na tel.: +420 573 381 693, email: matice@hostyn.cz.  
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