
 

3. října – 9. října 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.10. 

Pondělí 27. týdne  

v mezidobí 

Loučka 9:00 za děti a mládež /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Bochovy  

a Hrabovské, † dceru, živé 

rodiny a Boží ochranu  

a Panny Marie 

Úterý 

4.10. 

Památka  

sv. Františka z Assisi 
St. Jičín 17:00 

za † manžela, rodiče z obou 

stran a † rodiče Mičulkovy  

a živé rodiny 

Středa 

5.10. 

 Středa 27. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Ludmilu a Jana 

Vahalíkovy z Jičiny, 

za živou a † rodinu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

6.10. 
Sv. Bruna, kněze 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:30 

za † maminku  Mgr.Věru 

Dokládalovou a za modlící 

se růženec  

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

7.10. 

Památka  

Panny Marie 

Růžencové 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

svátost smíření 

za živé 70leté spolužáky, 

za živé a † učitele, Boží 

ochranu a Panny Marie 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

8.10. 

 

Sobotní památka 

Panny Marie 
 

St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Václava a Jiřinu 

Hubovou, † sourozence,  

za živou rodinu s prosbou  

o Boží ochranu a Panny 

Marie a za duše v očistci 

Neděle 

9.10. 

 

 

28. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 

na poděkování za přijaté 

milosti s prosbou o Boží 

požehnání, ochranu Panny 

Marie a dary Ducha svatého 

pro celou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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„Stále pamatuj na Boha a z tvé duše se stane nebe.“ 

Ohlasy z dění  
ve farnosti 

POUTNÍ ZÁJEZD  

DO OSTRAVY 

Ráno 17. září  

v 8:00 vyjeli účastníci 

farní poutě z náměstí 

ze Starého Jičína 

směr Ostrava.  

„Dorazili jsme  

a udělali si krátkou 

přestávku. Přišli jsme k „sídlu“ TV NOE, kde nás přivítal jejich 

štáb. Předali jsme jim přivezené dárky – perníčky ve tvaru 

našeho kostela a papírové přání od dětí z náboženství. Mohli 

jsme si projít mnoho místností a vysílacích studií. Ukázali nám  

i zákulisí. Měli tam taky malý obchůdek, kde se dalo koupit 

mnoho zajímavých knížek a předmětů. Vyprávěli nám o vzniku 

TV NOE a řekli nám také spoustu svědectví, jak se o ně Bůh  

v krizi vždycky postaral.  

Poté nás přivítal generální vikář Mons. Martin David. 

Přichystal si pro nás přednášku ke 20. výročí Ostravsko-Opavské 

diecéze. Potom jsme měli polední přestávku na oběd či svačinku. 

Najednou se rozpršelo a lidé z TV NOE nám nabídli své prostory, 

abychom u nich mohli poobědvat.  

Přesunuli jsme se do katedrály Božského Spasitele, kde jsme 

prošli Svatou branou a následovala mše sv. za účastníky poutě. 

Mohli jsme získat plnomocné odpustky a někteří z nás byli také  

u svátosti smíření. Paní průvodkyně nás provedla katedrálou  

a řekla nám nějaké zajímavosti.  



Nasedli jsme do autobusu  

a pokračovali v cestě. Zastavili jsme 

se v novém kostele Svatého Ducha 

v Ostravě - Zábřehu. Přivítal nás  

o. Jakub Ševčík, který nám řekl něco 

o „svém“ kostele. Vzal nás pod kostel, 

kde byl sál s barem a tam jsme si 

mohli odpočinout nebo koupit něco  

k občerstvení. S otcem jsme se 

rozloučili a spokojeně jsme dojeli  

do svých domovů.  

Děkujeme Pavlovi Vahalíkovi, 

který pro nás připravil pouť a otci 

Petrovi, který nás provázel svými 

modlitbami.    (Štěpán Cigánek) 

BĚH SV. VÁCLAVA 
V sobotu 24. září proběhl v naší farnosti již 24. ročník Běhu 
svatého Václava. Akci doprovázelo už od počátku krásné 
slunečné počasí. Trasu dlouhou 4,5 km vedoucí od Oční 
studánky až k našemu kostelu zdolalo celkem 165 běžců.  
Ale jak už to tak bývá, v každé kategorii mohli vyhrát pouze 
tři nejrychlejší. Po vyhlášení vítězů, které proběhlo ve 12 
hodin, následovala mše svatá za účastníky a pořadatele 
závodu. Závěrem akce bylo „agapé“ v hasičské zbrojnici, kde 
účastníci zrekapitulovali tento příjemně a smysluplně prožitý 
den. A všichni se už těší na příští jubilejní 25. ročník  

          (účastník Běhu) 
 

 

Různá oznámení 
Překlad dopisu „našeho“ indického chlapce Prajwala  

z programu Adopce na dálku®, který zprostředkovává 
Arcidiecézní Charita Praha. Originální chlapcův rukopis, obrázek a 
nejnovější fotografie je vyvěšena na nástěnce v předsíni kostela.  

 

Milí přátelé,  

děkuji vám za dopis, obrázky od dětí 
z misijního klubka a za ručně vyrobená 
přání. Jak se vám daří? Jak se daří členům 
vaší rodiny? 

Četl jsem váš dopis, cítil jsem se dobře a byl jsem 
šťastný. Jste velmi dobří lidé. Pomáháte mnoha dětem  
ve studiu a já jsem jeden z nich. Vybíráte peníze a posíláte 
je na mé studium. Vkládáte hodně úsilí do mého vzdělávání. 
Budu se dobře učit a mít dobré známky. Potěšilo mě, že se 
účastníte různých akcí ve vaší církvi.  

Uspěl jsem velmi dobře u zkoušek z 6. třídy a měl jsem 
příznivé výsledky. Pilně jsem se učil a postoupil  
do 7. třídy. V naší škole se pořádal sportovní den. Účastnil 
jsem se soutěže ve volejbalu a vyhrál první místo. Také jsem 
se zúčastnil kulturních akcí jako je zpěv, tanec, soutěž 
v řečnických dovednostech, a také jsem vyhrál první místo. 
V recitační soutěži jsem se umístil na druhém místě.  

Na skautském táboře jsme měli tvrdý výcvik, a to nás 
naplnilo odvahou a sebedůvěrou, abychom čelili životním 
překážkám. 

Letos jsem také trávil prázdniny se svou rodinou  
a kamarády. Hráli jsme kriket a volejbal. Sledoval jsem  
různé programy v televizi, a také pomáhal mamince s domácími 
pracemi. 

Dostal jsem aktovku, sešity a deštník z našeho centra 
vaším jménem. Mockrát vám děkuji za vaši lásku a podporu. 
Pozdravuji děti z misijního klubka. 

S láskou 

Prajwal Basavarajappa 

Sneha Jyothi Social Centre 

Karanataka, Indie 


